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Emekli din görevlileriyle bir araya gelen Giresun İl 
Müftüsü Muhittin Oral, ömürlerini başkalarının iyiliği, 
yeryüzünün imar ve ıslahı için adayan din görevlilerinin 
emeklilikten sonrada ‘din gönüllüsü’ olarak çalıştığını 
ifade etti.  Devamı Sayfa 2’de

Giresun’da yürütülen ve başvurusu yapı-

lan 208 eTwinning projesinden 163 tanesi 

kalite etiketi almaya hak kazandı. 
Başvurularda Türkiye ortalaması %68 

iken Giresun’dan yapılan ve hak elde edilen 

başvuruların oranı ise %78 oldu.
Devamı Sayfa 3’te

Giresun Belediyesi, İzmir 
depreminde mağduriyet ya-
şayan vatandaşlar için başla-
tılan yardım kampanyasının 
ilk etabı için iki tır dolusu 
kuru gıda, giyecek ve barın-
ma malzemesi deprem böl-
gesine gönderildi.

Tırlar Botanik Park’tan ha-
reket ederken, Giresun Bele-
diye Başkanı Aytekin Şenli-
koğlu, burada yaptığı konuş-
mada: “Öncelikle İzmir’imize 
ve Türkiye’mize geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum.” diye-
rek şunları söyledi:

“Tüm ülke gibi biz de eli-
mizden gelen desteği verme-
ye hazırız. Şimdi de herkesin 
desteğiyle birlikte İzmir’e iki 
destek tırımızı gönderiyoruz. 

İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği mesai genelgesi 
ile mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06.00’dan iti-
baren kademeli olarak başlatılarak, ara dinlenmesi dahil 
olmak üzere 06.00-15.00, 06.30-15.30, 07.00-16.00, 
07.30-16.30, 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00 vb. 
mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesi istendi.

İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs ek tedbirleri genelgesi 
ile evlere paket servis ve gelal şeklindeki uygulamalar 
hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafe-
terya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksı-
zın),Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, Berber, kuaför, 
güzellik merkezi gibi iş yerleri, Nikah/Düğün salonları, 
Halı sahalar ve spor salonları, İnternet kafeler/salonlar ve 
elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,Ti-
yatro, sinema ve konser salonları, Yüzme havuzu, hamam, 
kaplıca, sauna gibi iş yerlerinin en geç saat 22:00'de ka-
panmalarının sağlanması istenildi.

Giresun Gümrük Müdürlüğü 2020 yılı 
Ekim ayı çalışma raporu açıklandı.Müdür-
lük verilerine göre; Ekim ayında 
15.036.040,76 TL tutarında 3.424.029 kg 
malzeme ithalatı gerçekleştirilip 
573.327,03 TL vergi tahsil edilirken, 
289.199.969,92 TL tutarında 24.245.862 
kg malzeme ihracatı yapıldı.

2020 yılının Ekim ayında Giresun güm-
rüğünden fındık ve mamulleri (geri gelen 
eşya), dökme taş kömür, tekstil ithal edi-
lirken, iç fındık, fındık mamulleri, demir 
cevheri, tekstil, organik mısır kepeği ve 
ruşeyn, asansör malzemeleri ihraç edildi.

29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası ne-
deniyle 'Kan Ver Hayat Kurtar' sloganı 
kapsamında Giresun Belediyesi heyeti ta-
rafından kan bağışında bulunuldu. Bele-
diye Başkan Yardımcıları Şerafettin Vur-
gun, Abdurrahman Demirel ve Osman 
Öden ile birlikte Birim Müdürleri ve Be-
lediye personeli Atatürk Meydanı’nda 
yer alan Kan bağışı noktasına giderek 
kan bağışında bulundu.

Kan bağışında bulunmanın kişinin 
kendi sağlığının korunmasında çok 
önemli olduğunu vurgu yapılarak: ‘’Vere-
ceğiniz bir ünite kan, belki de bir can 
kurtaracak. Bir trafik kazası veya acil 
travmatik bir yaralanmada, bazen kan 
hemen bulunamayabiliyor. Bundan dola-
yı Kızılay, çok önemli bir kuruluş. Kurdu-
ğu kan bankaları ve bağış evleri sayesin-
de canların kurtulmasını sağlıyor" denildi 
ve vatandaşlar kan bağışında bulunmaya 
davet edildi.

G�resun Gümrüğü’nden 289 m�lyonluk �hracat yapıldı

“İzm�r’e �k� tır dolusu yardım
malzemes� gönderd�k”

Şenl�koğlu ;”Tüm ülke g�b� b�z de G�resun’da el�m�zden gelen desteğ� her zaman vermeye hazırız”
Bu tür felaketler her zaman 
herkesin başına geliyor. 
Bizim de kısa bir süre önce 
yaşadığımız sel felaketi var. 
Bu sel felaketinde Sayın Cum-
hurbaşkanımızın, bakanları-
mızın, tüm ülkenin milletimi-
zin yanında olduğunu hisset-
tik. 

Şimdi de hep birlikte 
İzmir’imizin yanındayız. Hep 
birlikte el ele gönül gönülle 
inşallah İzmir’imize bu dep-
remin ve acının bir nebze de 
olsa unutturmaya çalışmak 
için Giresun’umuzdan Gire-
sunlu’muzdan İzmir’e destek 
için buradayız.

Tekrar geçmiş olsun diyo-
rum. Allah bir daha böyle fe-
laketler göstermesin.”

İç�şler� Bakanlığı’ndan yen� v�rüs genelges�

G�resun’un 208 projes�nden 163'ü hak kazandı

BELEDİYEDEN KAN BAĞIŞINA DESTEK

Giresun Valisi Enver 
Ünlü, 22 Ağustos tarihinde 
meydana gelen sel felaketi 
sonrasında bölgede yapılan 
çalışmaları yakından takip 
ederek herhangi bir aksaklığa 
mahal verilmemesi için saha 
çalışmalarına devam ediyor.

Dereli’de yapılan çalışma-
larla ilgili olarak Dereli Kay-
makamlığı’nı ziyaret eden 
Vali Ünlü ilçede devam eden 
çalışmalar hakkında bilgiler 
aldı. 

Val� Ünlü “Bölgedek� faal�yetler�m�z�
aralıksız sürdürüyoruz”

Sel felaketinin ardından 3 
grup halinde ve 17 köyü kap-
sayacak şekilde yapılan yol, 
tahkimat duvarı ve menfez 
bakım/onarım çalışmalarını 
yerinde inceleyen Enver 
Ünlü,bölgedeki çalışmaların 
aralıksız sürdürüldüğünü 
ifade etti.

“Her d�n görevl�s� b�r
d�n gönüllüsüdür”
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GİRESUN GÜNCEL:
BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYI İLKE EDİNMİŞTİR.

(Yazarların yazılarının hukuki sorumlulukları kendilerine aittir.)

İLAN ve REKLAM KOŞULLARI

ABONE KOŞULLARI

Doğum, ölüm başsağlığı ve
teşekkür ilanları (Sütun/cm)  : 3 TL
Adres Değişikliği  : 10 TL
Zayi : 17 TL

Tüzük (A4 Kağıda Sayfası : 30 TL
Kongre İlanı (Dernekler) : 100 TL
Şirket ve Koop. İlanları (Sütun/cm) : 5 TL

YILLIK: 350 TL             6 AYLIK: 175 TL

Cumhur�yet Halk Part�s� 
G�resun M�lletvek�l� ve 
TBMM Başkanlık D�vanı 
Üyes� Necat� Tığlı, Keşap 
Deres�’nde k� Dutd�b� Köp-
rüsünü TBMM Gündem�ne 
taşıdı.

CHP G�resun M�lletve-
k�l� Necat� Tığlı, “G�re-
sun’da yaşanan selden sonra 
G�resun’un Afet Bölges� 
�lan ed�lmes� �ç�n İkt�dara 
çağrı da bulundum. Sele 
neden olan tüm unsurların 
araştırılması �ç�n TBMM’ne 

Alucra esnaflarından 
Erdem Ekş� Başkanlığında 
Alucra Fevz� Çakmak Köyü 
merkez olmak üzere 
01.09.2020 tar�h�nde "Fevz� 
Çakmak ve Hacı Hasan" 
köyler�n�n �şb�rl�ğ�nde "Ak-
yatak Yaylası Koruma ve Ya-
şatma Derneğ�" kuruldu.

Erdem Ekş�, Sıtkı Kaptı, 
Süleyman Yaşkın, Hal�t Ço-
lakhasanoğlu, Nazm� Dara-
ma, Durmuş Öztürk, Hasan 
Ekş� ve Eng�n Çödek'den 
oluşan kurucular kurulu 
"Akyatak Yaylası Koruma 
ve Yaşatma Derneğ�" Baş-

nındayız. İzm�r 'de yaşanan deprem ne-
den�yle, �steğe bağlı olarak madd� des-
tek, kullanılmamış eşya (battan�ye, ısıtı-
cı, kışlık kıyafet, yorgan, yastık, maske, 
eld�ven vb.) yardımlarınızı bu akşam 
17.00'a kadar beled�yem�ze tesl�m edeb�-
l�rs�n�z"ded�. Başkan Emür' ün sosyal 
medya hesapları üzer�nden #geçm�şolsu-
n�zm�r hastagı üzer�nden paylaşım yapıl-
dı.

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı 
�le Türk Standartları Enst�-
tüsü (TSE) �şb�rl�ğ�nde yü-
rütülen "Okulum Tem�z" bel-
gelend�rme programı �le 
okulların eğ�t�m öğret�me ha-

1. Sayfadan Devam
D�n görevl�ler�n�n cam�-

ler�n m�hrabından, m�nbe-
r�nden, kürsüsünden, m�na-
res�nden, Kur’an kursların-
dan yükselen ses� olduğunu 

Tığlı, Dutd�b� köprüsünü Mecl�se taşıdı
d�lekçe vererek Mecl�s 
Araştırma Kom�syonu ku-
rulmasını talep ett�m. Ş�md� 
de bu unsurlar arasında yer 
alan yanlış b�r mühend�sl�k-
le �nşa ed�lm�ş Keşap Dutd�-
b� Köprüsü �ç�n söylüyo-
rum” ded�.
DEVLET SU İŞLERİ İŞİ 
CİDDİYE ALMALIDIR

Afet boyutunda taşkınlar 
sonucu b�rçok vatandaşımız 
yaşamını y�t�r�rken büyük 
madd� hasar meydana geld� 
d�ye sözler�ne devam eden 

Tığlı, “yen� yağış rej�m�ne 
uygun, akarsuyun doğal ya-
tağında akışını kolaylaştıra-
cak köprülere önem ver�l-
mes� gereğ�n� konunun uz-
manı tüm kes�mler, mühen-
d�s odaları d�le get�r�rken, 
DSİ’n�n bu projeler� hayata 
geç�r�rken bu faktörler� ye-
ter�nce d�kkate alması ge-
rekt�ğ�n� hatırlatmak �st�yo-
rum” açıklamasını yaptı.

Yakın zamanda afet bo-
yutunda taşkınlar sonucu b�r-
çok vatandaşımız yaşamını 
y�t�rd�, büyük madd� hasar 
meydana geld� d�ye sözler�-
ne devam eden Tığlı, “yen� 
yağış rej�m�ne uygun, akar-
suyun doğal yatağında akı-
şını kolaylaştıracak köprüle-
re önem ver�lmes� gereğ�n� 
konunun uzmanı tüm ke-
s�mler, mühend�s odaları 
d�le get�r�rken, DSİ’n�n bu 
projeler� hayata geç�r�rken 
bu faktörler� yeter�nce d�k-
kate alması gerekt�ğ�n� ha-
tırlatmak �st�yorum” açıkla-
masını yaptı.
KÖPRÜLER DERELERİ 

KAPATMASIN
CHP’l� Tığlı, “Estet�k 

kaygılar gözet�lerek Osman-
lı M�mar�s�ne uygun �nşa 
ed�len köprünün deren�n 

tam ortasından kapanacak 
şek�lde projelend�r�ld�ğ�n�, 
buranın yüksek b�r yağış �le 
b�r�ken ağaç ve molozlarla 
tıkanması durumunda daha 
düşük sev�yede yer alan cad-
deye taşarak yen� b�r afet 
meydana get�reb�leceğ�ne 
d�kkat çekerken Tarım ve 
Orman Bakanı Bek�r Pakde-
m�rl�’ye “Keşap Dutd�-
b�’nde �nşaatı devam eden 
köprünün doğru b�r m�ma-
r�yle �nşa ed�l�p ed�lmed�ğ�-
n�” sordu.

Keşap Deres� Dutd�b� 
bölges�nde �nşa ed�len yen� 
köprünün son yaşadığımız 
afette olduğu g�b� benzer b�r 
taşkın sonucu Keşap �lçe-
m�zde can ve mal kaybına 
sebep olacak r�skler� değer-
lend�r�lerek tamamlanması 
�ç�n ne yapmayı düşünüyor-
sunuz? d�ye sözler�ne 
devam eden Tığlı, “G�re-
sun’un Keşap İlçes�nde, 
Keşap Deres� üzer�nde, Dut-
d�b� Mevk��nde esk� köprü 
kaldırılıp yer�ne DSİ tara-
fından yen� b�r köprü �nşa 
ed�lmekted�r. Keşap Deres�-
n�n den�zle b�rleşme nokta-
sına yakın, d�ğer mahalle ve 
köyler�m�z� �lçe merkez�ne 
bağlayan ve �nşası halen 

devam eden köprüde mü-
hend�sl�k hataları bulundu-
ğu �dd�a ed�lmekted�r d�ye 
Tığlı, Tarım ve Orman Ba-
kanı Bek�r Pakdem�rl� tara-
fından yanıtlandırması �ste-
m�yle aşağıda k� soruları yö-
neltt�.

Dutd�b� Köprüsü �nşası 
başlamadan Keşap Deres� 
yatağı uzunluğu, gen�şl�ğ� 
hesaplamış, gerekl� ölçüm-
ler yapılmış mıdır?

Dere boyunca deb� m�k-
tarı ölçümlemeler�, yüksek 
m�ktarlı ve an� yağış duru-
munda suyun ne kadar yük-
seld�ğ�ne �l�şk�n ölçümler ya-
pılmış mıdır?

Köprü ayaklarında kare 
d�kdörtgen kes�t terc�h�n�n 
sebeb� ned�r?

Köprüde orta ayaktak� 
yoğunluk, dere boyunca ta-
şınan kütük, ağaç, moloz 
g�b� unsurların b�r�kmes�ne 
yığılmasıyla büyük b�r yüke 
maruz kalması r�sk� hesap-
lanmış mıdır?

Köprünün orta kısmında 
kullanılan ayağın dere bo-
yunca gelen malzemen�n b�-
r�kmes�ne sebep olacağı, 
bunun köprüdek� stat�k 
yükü ve b�r�ken suyun yıkı-
cı gücünü artıracağı, ortada-

k� ayağın dere yatağını da-
ralttığı ve kes�t artırarak sür-
tünme kuvvet�n� artıracağı 
�ç�n bu �malat yöntem�n�n 

Derel� İlçem�zde yaşadığı-
mız afete benzer b�r sonuca 
sebeb�yet vereb�leceğ� he-
saplanmış mıdır?

ŞEHİTLİK ABİDESİ DİKECEKLER
kanı Erdem Ekş� Derneğ� 
kurma gayeler�n�n yörede 
bulunan 500 yıl süre �le dü-
zenl� olarak Akyatak Yayla-
sı'na yapılan "Çepn� Otçu 
Göçünü" gelecek nes�le ak-
tarmak, yaylacılığı yaşat-
mak ; Akyatak Yaylasını 
yayla tur�zm�ne açmak he-
definde olduğunu bel�rt-
t�. Ekş� ;”Akyatak Yaylasına 
yapılacak olan ve �hale aşa-
masındak� "Gaz� Tepe Göle-
t�" �le Akyatak Yaylası b�r 
çek�m ve caz�be merkez� ola-
caktır. Altyapı eks�kler�n� ta-
mamlamak �st�yo-
ruz.1.Dünya Savaşında 
Fevz� Çakmak Komutanlı-
ğında Rusya �le yapılan sa-
vaşa mekan olan Akyatak 
yaylasında Şehadet Şerbet� 
�çen Şeh�tler�m�z anısına Şe-
h�tl�k onarımı ve Şeh�tl�k 
Ab�des� d�kmek hedefler�-
m�z arasında ded�” �fadeler�-
n� kullandı.

Müdür Bulut 'Okulum Tem�z' belgeler�n� takd�m ett�
zırlık çalışmalarının enfek-
s�yon önleme ve kontrol sü-
reçler�n�n tutarlı, geçerl�, gü-
ven�l�r ve tarafsız b�r anla-
yışla sürdürülmes� ve h�jyen 
şartlarının gel�şt�r�lmes� 
amaçlanıyor. Bu kapsamda 
Bulancak İlçe M�ll� Eğ�t�m 
Müdürü Şenel Bulut "Oku-
lum Tem�z" belgelend�rme 
sürec�n� başarıyla geçerek 
belge almaya hak kazanan 
Mehmet Ak�f Ersoy Orta-
okulu, Sab�ha Raş�t Özde-
m�r İlkokulu, Meslek� Eğ�-
t�m Merkez� ve Bulancak 
Meslek� ve Tekn�k Anadolu 
L�ses� okul müdürler�n� ma-
kamında kabul ederek bel-
geler�n� takd�m ett�.

Müftü Oral emekl� d�n görevl�ler�yle buluştu

�fade eden Müftü Oral, “D�n 
görevl�ler�m�z doğumda, dü-
ğünde, asker uğurlamada, 
acı günler�nde her zaman 
m�llet�m�z�n yanında yer al-
mıştır. D�n görevl�ler�m�z, 

d�nî görevler�n ötes�nde, 
yüklend�kler� kutsal vaz�fe-
n�n gereğ� olarak, d�nî de-
ğerler�n b�l�nmes�, erdemle-
r�n yaşanması, güzell�kler�n 
paylaşılması, b�lg� ve ahlak 
merkezl� b�r d�ndarlığın be-
n�msenmes� �ç�n çaba gös-
termekted�r. M�hrap, m�nber 
ve kürsüde topluma rehber-
l�k ve önderl�k eden, �lm�, �r-
fanı ve yaşantısıyla örnek 
olan tüm d�n görevl�ler�ne te-
şekkür ed�yor, ebed�yete �r-
t�hal edenlere Cenab-ı 
Hak’tan rahmet n�yaz ed�-
yorum.” ded�.

Konuşmaların ardından 
emekl� d�n görevl�ler�ne pla-
ket takd�m ed�ld�. Program-
da İl Müftü Yardımcıları 
Yusuf Genç ve Murat Mutlu 
�le Personel Şube Müdürü 
Mustafa Kesk�n hazır bu-
lundu.

KEŞAP'TAN İZMİR'E GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURULUYOR
Keşap Beled�yes� İzm�r'de meydana 

gelen 6,6 büyüklüğündek� deprem�n ar-
dından yardım kampanyası başlattı.

Keşap Beled�ye Başkanı Mehmet 
Emür, meydana gelen deprem �ç�n büyük 
üzüntü duyduklarını �fade ederek �lçede 
yaşayan vatandaşlara depremzedelere yö-
nel�k yardım çağrısında bulundu.

Başkan Emür " Keşap, İzm�r �ç�n tek 
yürek oldu. Tüm gücümüzle İzm�r'�n ya-

Esp�ye İlçe M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğünce “Başarıyı Ar-
tırma Eylem Planı” oluştu-
ruldu. 

Eylem planının �lk�nde 
L�selere Geç�ş Sınavı (LGS) 
�ç�n branş öğretmenler�nden 
oluşan kom�syonu İlçe M�ll� 
Eğ�t�m Müdürü Ömer Kara-
kayalı başkanlığında M�ll� 
Eğ�t�m Müdürlüğünün top-
lantı salonunda �lk toplantı-
sını yaptı.

Esp�ye İlçe M�ll� Eğ�t�m 
Müdürü Ömer Karakayalı, 
Esp�ye’n�n hak ett�ğ� başarı-
yı yakalamak �ç�n plan doğ-
rultusunda çalışmalar yapı-
lacağını bel�rtt�. 

Karakayalı, “Eylem pla-
nının en öneml� ayağı ko-
m�syon üyeler�n�n b�r araya 
gelerek soru havuzu oluştur-
malı ve bel�rl� per�yotlarla 
okullarımızda deneme sı-
navları yapılarak sonuçları-
nın anal�z ed�lmes�d�r” ded�.

Esp�ye �lçe M�ll� Eğ�t�m 

Esp�ye’de başarıyı artırma eylem planı hayata geç�yor
Şube Müdürü Turgut Öztürk 
�se kom�syon üyeler�n�n ba-
şarıyı artırmak �ç�n ön çalış-
ma yapacağını, ancak başarı 
ya da başarısızlığın kom�s-
yona yüklenmes� g�b� b�r du-
rumun söz konusu olmadı-
ğını söyled�.

Õzturk, Soru bankası ha-
zırlanarak �lçe genel�nde 
aylık deneme sınavları yapı-
lacağını, bu konuda kom�s-
yon üyes� arkadaşların des-
teğ�ne �ht�yaç duyduklarını 
söyled�.

Kom�syon toplantısında 
öğretmenler�n de görüşler� 
alınarak notlar tutulduğunu 
bel�rten Turgut Özturk, Öğ-
retmenler�n üzer�nde durdu-
ğu en öneml� konular vel� 
b�lg�lend�rmeler�, öğrenc� 
rehberl�k çalışmaları ve 
konu kazanımları olduğunu 
,her sınav sonunda b�r araya 
gel�nerek durum değerlen-
d�rmes� yapılması kararlaş-
tırıldığını �fade ett�.
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1. Sayfadan Devam
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı 

Eğ�t�m Teknoloj�ler� Genel 
Müdürlüğü bünyes�nde eT-
w�nn�ng Ulusal Destek Ser-
v�s� koord�nasyonunda yü-
rütülen eTw�nn�ng projes�; 
Öğrenc� ve öğretmenler 
başta olmak üzere, eğ�t�m�n 
tüm aktörler�n�n, uluslarara-
sı tecrübe kazandıran AB 
projeler� �çer�s�nde yer al-
malarını, yabancı d�l yeterl�-
l�kler�n� gel�şt�rmeler�n�, eğ�-
t�m dünyasındak� yen� yak-
laşımları paylaşmalarını ve 
daha �y� eğ�t�m öğret�m be-
cer�ler� gel�şt�rmeler�n� 
amaçlıyor.

Bu kapsamda G�re-
sun’da yürütülen eTw�nn�ng 
projeler�n�n n�tel�ğ�n� tesc�l 
ett�rmek amacıyla 2019-
2020 eğ�t�m-öğret�m yılında 
eTw�nn�ng Kal�te Et�ket� 
Ödül sürec�nde, M�ll� Eğ�-

T�rebolu Beled�ye Başkanı Burhan 
Takır” T�rebolu’nun 2021-2022 yılları kap-
samında doğalgaz projes� kapsamına alın-
dığını” söyled�.

Konuyla �lg�l� T�rebolu Beled�yes�’n�n 
sosyal medya hesabından b�r açıklama 
yapan T�rebolu Beled�ye Başkanı Burhan 
Takır” Geçt�ğ�m�z yıl gerçekleşt�r�len 
nüfus çalışması net�ces�nde 20 b�nl� ra-
kamlara ulaşan �lçem�z nüfusunun sağladı-
ğı �mkanlar dah�l�nde, �lçem�z 2021-2022 

Unutulmaya yüz tutan 
meslekler arasında yer alan 
sepet örücülüğü kursu G�re-
sun Şeh�t İsma�l Bay Halk 
Eğ�t�m Merkez� ve Akşam 
Sanat Okulunda yaşatılma-
ya çalışıyor.

Halk Eğ�t�m merkez�nde 
açılan sepet örücülüğü kur-
suna katılanlara, yapılan se-
petler�n, yapılış aşamaları 
anlatılıyor. Kurs’un sonun-
da belgeler� ver�lecek kurs�-
yerler, sepet örücülüğüne 
başlayacak. Böylece meslek 
yaşatılmaya devam edecek.

Merkez Müdürü Sal�h 
Uzun, önce kurs�yerlere te-
or�k b�lg� ver�leceğ�n� daha 
sonra da uygulama yapıla-
cağını bel�rterek, “Sepetç�-
l�k, unutulmaya yüz tutmuş 
meslekler arasında yer alı-

G�resun, e Tw�nn�ng Ödüller�ne Doymuyor

t�m Bakanlığı Ulusal Destek 
Serv�s�ne G�resun’dan baş-
vurusu yapılan 208 projeden 
163'ü kal�te et�ket� almaya 
hak kazandı.

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü 

Ertuğrul Tosunoğlu konuyla 
�lg�l� yaptığı değerlend�rme-
de; "eTw�nn�ng proje faal�-
yetler�nde �l olarak ülke ge-
nel�nde üst sıralarda yer al-
maktayız, öğrenc�ler�m�z�n 

�ç�nde yer aldığı ve yabancı 
d�l yeterl�l�kler�n�n gel�şt�-
r�lmes�ne yönel�k bu tür fa-
al�yetler öğrenme becer�ler�-
n� de gel�şt�rmekted�r. 
Emeğ� geçen öğrenc�, öğret-
men ve �darec�ler�m�z� teb-
r�k ed�yorum" ded�.

Başvuruların %78'� kal�-
te et�ket� �le sonuçlanırken 
%68 olan Türk�ye ortalama-
sı geç�lm�ş oldu.2019-2020 
Eğ�t�m öğret�m yılı �ç�nde 
105 Ulusal Kal�te Et�ket�, 
58 Avrupa Kal�te Et�ket� 
alınmış olup geçen seneye 
oranla Avrupa Kal�te Et�ket� 
sayısı 19'dan 58'e, Ulusal 
Kal�te Et�ket� sayısı �se 
45'den 105' yükseld�.

Başkan Takır’dan T�rebolu’ya doğalgaz müjdes�
yılları kapsamında doğalgaz projes� kapsa-
mına alındı. 

Bu g�b� �mkanların b�rçoğundan fayda-
lanab�lmek adına çalışmalarımızı sürdürü-
yor, vatandaşlarımızdan da destekler�n�, 
�kametgahlarını T�rebolu’dak� adresler�ne 
taşımalarını r�ca ed�yoruz. 

B�lg� ve destek �ç�n 0535 976 0381 nu-
maralı telefondan b�zlere ulaşab�l�rs�n�z. 
Unutmayın! B�z b�rl�kte güçlüyüz, b�rl�kte 
başaracağız” ded�.

Sepet örücülüğü unutturulmuyor

yor, bu nedenle çırak bula-
mıyoruz. Halk eğ�t�m mer-
kezler�nde kurs vererek 
çırak yet�şt�rmeye çalışıyo-
ruz. 

Kursumuza katılanlar-
dan �k� k�ş� b�le bu mesleğ� 
öğrense b�z�m �ç�n öneml� 
b�r kazanç olacak. Sepetç�-
l�k mesleğ� zor ama b�r o 

kadar da zevkl�. Ormandan 
aldığımız ham maddey� bu-
rada �şl�yoruz. H�çb�r madd� 
külfet� yok. Bağımızda, bah-
çem�zde yet�şt�rd�ğ�m�z 
ürünlerle �mal ed�yoruz. Bu 
kurs �le çırak yet�şt�rm�ş ola-
cağız. Bu da b�z�m �ç�n 
büyük kazanç” d�ye konuş-
tu.

Ağustos ayında Yağlıdere �lçe-
s�nde yaşanan sel felaket� müna-
sebet�yle Yağlıdere Beled�ye Baş-
kanı Yaşar İbaş'ı makamında z�-
yaret eden B�lec�k Söğüt �lçes� Be-
led�ye Başkanı İsmet Sever geç-
m�ş olsun d�lekler�n� �leterek Baş-
kan İbaş’a gösterm�ş olduğu m�-
safirperverl�k ve naz�k hed�yeler� 
�ç�n teşekkür ett�.

Z�yaretten duyduğu memnun�-
yet� d�le get�ren Başkan İbaş 
�se,Söğüt �lçem�z�n değerl� başka-
nı ve ek�b�n� �lçem�zde ağırla-
maktan mutlu olduklarını �fade 
ett�.

A�le, Çalışma 
ve Sosyal H�z-
metler Bakanı 
Zehra Zümrüt Sel-
çuk, Ek�m ayına 
�l�şk�n Nakd� 
Ücret Desteğ� öde-
meler�n�n 9 
Kasım’da başla-
yacağını duyurdu.

Ödemeler�n banka hesapları üzer�nden yapılacağını 
anımsatan A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, s�stemde IBAN b�lg�s� eks�k veya hatalı 
olanların ödemeler�n�n �se PTT aracılığıyla yapılacağını y�-
neled�. Bakan Selçuk “Ücrets�z �zne ayrılan çalışanlarımızın 
nakd� ücret desteğ� ödemeler� 9 ve 10 Kasım tar�h�nde yapı-
lacak” �fadeler�n� kullandı.

Söğüt’ten Yağlıdere’ye geçm�ş olsun z�yaret�

Nakd� Ücret Desteğ�
ödemeler� 9-10 Kasım'da

http://info@linra.com.tr


Sayfa 4 05.11.2020
GİRESUN www.g�resunguncel.com.trDoğru haber, güçlü yorum...

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayy�p Erdoğan, Kab�ne 
Toplantısı sonrasında yaptı-
ğı açıklamada koronav�rüs 
konusunda bazı şeh�rlerde 
end�şe ver�c� artış olmasına 
rağmen sürec�n kontrol al-
tında olduğunu bel�rterek 
bazı yen� tedb�rler açıkladı: 
"Paket serv�s har�ç lokanta, 
kuaför, düğün salonu, 
havuz, halı saha, t�yatro, s�-
nema, konser salonu ve ben-

Ordu’da, örtü altı üret�-
m�n yaygınlaştırılması 
adına, 50 ç�ftç�ye h�be ola-
rak dağıtılacak olan serala-
rın sözleşmes� �mzalandı.

Doğu Karaden�z Bölges� 
Bölge Kalkınma İdares� Baş-
kanlığı (DOKAP) Bölge İda-

Örtü altı üret�m yaygınlaşıyor

res� Başkanlığı �le İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğü, Ordu 
Val�l�ğ� �le Ordu Büyükşeh�r 
Beled�yes�’n�n destekler�yle 
ortaklaşa yürütülen ‘Ordu 
İl� Kırsal Gel�r Kaynakları-
nın Çeş�tlend�r�lmes� ve 
Örtü Altı Üret�m�n�n Yay-

gınlaştırılması Alt Projes�' 
kapsamında sera dağıtımı 
�ç�n �mza protokolü düzen-
lend�.
“PANDEMİ SÜRECİNDE 

TARIMIN DEĞERİ 
DAHA DA ARTTI”
Programda konuşan 

DOKAP Başkanı Hakan Gül-
tek�n, tarımın her zaman 
öneml� olduğunu ancak pan-
dem� sürec�nde bu önem�n 
daha da arttığına değ�nd�. 
İmzalanacak olan protoko-
lün önem�ne değ�nen Gülte-
k�n, “B�z bölgen�n kalkın-

mışlığı ve gel�şmes� �le �lg�l� 
Çorum’dan Artv�n’e kadar 
olan bölge b�z�m öneml�. 
Ordu, bu ves�le �le geçm�şe 
dönük bakıldığında Ordu 
Büyükşeh�r Beled�yem�z, 
Tarım ve Orman Müdürlü-
ğümüzün ve yerel yönet�m-
ler�n uyguladığı çok c�dd� 
projeler, bölgem�z�n gel�ş-
mes� ve kalkınmasına c�dd� 
katkı sağlamıştır. Özell�kle 
DOKAP’ın kurulması �le 
2013 ve 2019 yılları arasın-
da tur�zme 45 m�lyon 624 
b�n TL, kültüre 1 m�lyon 
134 b�n TL, tarıma da 17 
m�lyon 755 b�n TL olmak 
üzere toplamda 65 m�lyon 
513 b�n TL’l�k c�dd� b�r kat-
kısı olmuştur. İnşallah önü-
müzdek� süreçte bu katkıları 
devam ett�receğ�z” ded�.

Ordu Büyükşeh�r Bele-
d�ye Başkanı Dr. Mehmet 
H�lm� Güler’�n hayvancılık 
ve tarım noktasında 
Ordu’da büyük b�r �vme ka-
zandırdığını �fade eden Bü-
yükşeh�r Beled�yes� Genel 
Sekreter� Coşkun Alp, bu 
noktada sürekl� olarak çalış-
maların yürütüldüğünü 
�fade ett�.

“TARIMSAL ÜRETİMİN 
ARTTIRILMASINA

YÖNELİK
ÇALIŞMALAR

ARTARAK DEVAM 
EDECEK”

“İl�m�zde tarımsal üret�-
m� arttırmaya yönel�k çalış-
malara hız verd�k” d�yen 
Ordu Tarım ve Orman Mü-
dürü Kemal Yılmaz, ”Bu ça-
lışmalar artarak devam 
edecek. B�r taraftan ana 
ürün olan fındıkta ver�m ve 
kal�tey� arttırmaya yönel�k 
devam ederken, b�r yandan 
da kırsal alanda, kırsal gel�r 
kaynaklarının arttırılmasına 
yönel�k projeler uyguluyo-

ruz. Özell�kle Ordu Büyük-
şeh�r Beled�ye Başkanımız 
Dr. Mehmet H�lm� Güler’�n 
Ordu’ya gel�ş� �le b�rl�kte 
tarım ve hayvancılık �le �lg�-
l� c�dd� b�r �vme sağlanmış 
durumda. Bakanımızın, çok 
c�dd� desteğ�n� her zaman 
yanımızda h�ssed�yoruz. Bü-
yükşeh�r Beled�yem�z �le be-
raber tarım konusunda 
öneml� projeler� uyguluyo-
ruz, uygulamaya da devam 
ed�yoruz” d�ye konuştu.

Konuşmaların arından, 
50 ç�ftç�ye dağıtılacak olan 
240 metrekarel�k h�be sera-
ların protokol �mza tören� 
gerçekleşt�r�ld�.

Restoran ve kafeler 22.00’de kapanacak

zer� �şyerler� 22.00'de kapa-
nacak."
YERLİ AŞI BAHAR AY-

LARINDA
“Günlük hasta sayımız 

yönet�leb�l�r sev�yelerde. 
Salgına karşı hala en büyük 
s�lahımız ‘TMM’ d�ye �fade 
ett�ğ�m�z tem�zl�k, maske, 
mesafe kurallarıdır. Yıl so-
nuna kadar yabancı ülkeler-
de gel�şt�r�len b�r ya da b�r-
den fazla aşıyı ülkem�zde 

uygulayab�l�r hale get�rmey� 
planlıyoruz. Kend� gel�şt�r-
d�ğ�m�z aşıları bahar ayla-
rıyla vatandaşımızın h�zme-
t�ne sunacağız. Özell�kle 
İstanbul’da yaşayan vatan-
daşlarımızdan daha fazla 
d�kkat, hassas�yet bekl�yo-
rum. Son haftalarda salgının 
bu şeh�rdek� artışının önüne 
ancak bu şek�lde geçeb�l�r�z.
YENİ KISITLAMALAR 

GETİRİLDİ

Özel sektör ve kamuda 
esnek mesa� uygulaması teş-
v�k ed�lecek. Pazar yer� ve 
market g�b� yoğun �nsan ha-
reketl�ğ�n�n olduğu yerler-
dek� denet�mler arttırılacak. 
Paket serv�s har�ç olmak 
üzere lokanta, restoran, pas-
taneyle, berber, kuaför, 
n�kah, düğün salonu, yüzme 
havuzu, hamam, kaplıca, 
sauna, �nternet kafe, halı 
saha, t�yatro, s�nema, konser 
salonu ve benzer tüm �şye-
r�nde h�zmetler saat 22’de 
sona erecekt�r.

Vatandaşlarımızdan ka-
labalık ortamlardan kaçın-
malarını, ev z�yaretler�n� 
yapmamalarını özell�kle 
r�ca ed�yorum. Okullarımız-
dak� sınıfların b�r kısmında 
yüz yüze eğ�t�m�n başlaması 
kararını kamuoyuyla pay-
laşmıştık. Bugüne kadark� 
uygulamalar sürec�n çok 
c�dd� b�r sorunla karşılaşıl-
madan �lerled�ğ�n� göster�-
yor. Salgının seyr�ne göre 
önümüzdek� haftalarda 
d�ğer sınıfların durumunu 
değerlend�receğ�z.”

İzm�r deprem�nde arama
kurtarma faal�yetler� sona erd�

b�rl�kte depremde yıkılan 
tüm b�nalardak� arama kur-
tarma faal�yetler� sona erd�. 
AFAD Başkanı Mehmet 
Güllüoğlu da 6.6 büyüklü-
ğünde deprem�n yaşandığı 
İzm�r'de arama kurtarma 
ek�pler�n�n çalışmalarını ta-
mamladığını söyled�.

Merkez üssü Sefer�h�sar 
açıkları olan 6,6 ş�ddet�nde-
k� depremde yıkılan 17 b�-
nanın tümündek� arama kur-
tarma faal�yetler� sona erd�. 
Gece saatler�nde Rıza Bey 
Apartmanı dışındak� tüm yı-
kılan b�nalarda faal�yetler�n 
sona erd�ğ� öğren�lm�ş, 
Rıza Bey Apartmanı'ndak� 
çalışmalarda da sona geld�-
ğ� bel�rt�lm�şt�. Rıza Bey 
Apartmanı'ndak� arama kur-
tarma çalışmalarının sona 
ermes� �le b�rl�kte 17 b�na-
nın tümünde faal�yetler b�t-
m�ş oldu.

ENKAZ KALDIRMA
İŞLEMLERİ

BAŞLADI
Öte yandan arama kur-

tarma faal�yetler�n�n sona 
ermes� �le b�rl�kte Rıza Bey 
Apartmanı'nda kepçeler �le 
enkaz kaldırma çalışmaları 
başlatıldı. Rıza Bey Apart-
manı'nda AFAD, JAK, 
UMKE, STK'lar ve beled�-
ye ek�pler�yle yürütülen ça-
lışmaların ardından dep-
remde yıkıla b�naların tü-
mündek� arama kurtarma fa-
al�yetler� sonlanmış oldu.

AFAD tarafından yapı-
lan açıklamada, 
"SAKOM'dan alınan b�lg�-
lere göre 114 vatandaşımız 
hayatını kaybetm�şt�r. Yara-
lanan b�n 35 vatandaşımız-
dan 898'� taburcu ed�lm�ş 
olup 137 vatandaşımızın te-
dav�s� devam etmekted�r" 
den�ld�.

AFAD BAŞKANI
GÜLLÜOĞLU: 

İZMİR'DE ARAMA
KURTARMA EKİPLERİ 

ÇALIŞMALARINI
TAMAMLADI

Afet ve Ac�l Durum Yö-
net�m� Başkanlığı (AFAD) 
Başkanı Mehmet Güllüoğ-
lu, 6.6 büyüklüğünde dep-
rem�n yıkıma neden olduğu 
İzm�r'de arama kurtarma 
ek�pler�n�n çalışmalarını ta-
mamladığını açıkladı.

AFAD Başkanı Güllü-
oğlu, Tw�tter hesabından 
İzm�r'�n Sefer�h�sar �lçes� 
açıklarında cuma günü mey-
dana gelen 6.6 büyüklüğün-
dek� deprem�n ardından baş-
latılan arama kurtarma ça-
lışmalarına �l�şk�n açıklama 
yaptı. Güllüoğlu, "Arama 
kurtarma ek�pler� çalışma-
larını tamamladı. Emeğ� 
geçen, ucundan tutan her 
b�r çalışana, gönüllüye te-
şekkür eder�z. En kalb� şük-
ranlarımızla. D�ğer konu-
larda �se yoğun b�r şek�lde 
çalışmaya devam ed�yoruz" 
ded�.

İzm�r'de meydana gelen 
deprem�n ardından yıkılan 
Rıza Bey Apartmanı'ndak� 
çalışmanın da b�tmes�yle 
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Giresunspor’un eski baş-
kanlarından Ali Eren’in abisi 
Ziya Eren, Ören Belediyes-

Bir heves uğruna yönetime talip olma-
dıklarını kaydeden Giresunspor Yöneticisi 
Gürkan Temür, Ümraniyespor mağlubiyeti-
ni hızlı bir şekilde unutup Bandırmaspor 
maçına odaklandıklarını söyledi.

Temür, “Herkese nasip olmayacak bir 
görevdeyim. Giresunspor’un bu ailesine 
girdiğim için çok mutluyum. Biz buraya hi-
kâye yazmaya geldik. Bir heves uğruna bu-
rada değiliz. 

Hedefimiz, hayallerimiz, ideallerimiz 
var. Giresunspor bu şehrin en önemli bir 
markası. Bu markayı yüceltmek ve yük-
seltmek bizim elimizde. Bunun için çabalı-
yoruz. İnşallah Bandırmaspor maçıyla ye-
niden bir ivme yakalayacağız.” dedi.

Giresunspor’un takım kap-
tanı Eren Tozlu, oynanan son 
iki karşılaşmada sessiz kaldı. 
Son golünü deplasmanda An-
karaspor ile yapılan karşılaş-
mada kaydeden tecrübeli fut-
bolcu, Adanaspor ve Ümrani-
yespor müsabakalarında gol se-
vinci yaşayamadı.

Bölgesel Amatör Ligin 
usta oyuncularından Şükrü 
Can Yılmaz, yeni adresini be-
lirledi. Giresunspor’un altya-
pısından yetişen ve bir ara Is-
parta Emrespor’da profesyo-
nel olarak oynadıktan sonra 
BAL Ligi’nin aranılan oyuncu-
larından olan Şükrü, geçen 
sezon Alanya Kestelspor’un 
3. Lige yükselmesinde büyük 
pay sahibi olmuştu. Şükrü, 
2020-2021 sezonu öncesinde 
transferine yön verdi. Tecrü-
beli futbolcu, yeni dönemde 
BAL Ligi ekiplerinden Ünyes-
por 1957’nin formasını gi-
yecek. Şükrü, Ünye ekibinde 
de şampiyonluk sevinci yaşa-
mak istiyor.

Giresunspor yö-
neticilerinden Ercan 
Ayhan’a PFDK’den 
ceza gelebilir. Ümra-
niyespor maçının 
temsilci raporunda 
Ercan Ayhan’ın haka-
retlerde bulunduğu 
yer aldığı aldı. 

Disiplin Talima-
tı’nın 41. Maddesine 
göre tedbirli olarak 
PFDK’ye sevk edilen 
Ercan Ayhan’a ceza 
gelip gelmeyeceği 
bugün yapılacak top-
lantıda belli olacak.

Ören Beled�yespor’da yen� yönet�m �şbaşı yapmak üzere

Al� Eren’�n ab�s� başkan oluyor
por’a başkan olmaya hazırla-
nıyor.

TFF’nin ‘amatör ligler 

Ocak ayında başlayabilir’ 
açıklamasından sonra kulüp-
lerde çalışmalarına başladı. İş 

Adamı Ziya Eren; Ören Bele-
diyespor yönetimine aday ol-
duğunu açıkladı. Eren, liste-
sinde bulunan eski yönetici 
Özkan Yakupoğlu ve Eriş 
Çetin ile Ören Belde Beledi-
ye Başkanı Mustafa Eren’e zi-
yarette bulunarak; projeleri 
hakkında bilgi verdi.

Ziya Eren; “Örensporu-
muz’a gereken maddi ve ma-
nevi desteğimi veriyorum. 
Bundan sonra da vermeye 
devam edeceğim. 

Bu doğrultuda genç ve di-
namik olarak çalışacak yöne-
tim listesi oluşturup; Ören 
Beldesi’ni ve Ören Belediyes-
por’u Giresun spor kamu-
oyunda hak ettiği yere taşı-
mak ve başarılı olarak daha 
üst ligleri hedefleyen bir 

takım yaratmak için elimi 
taşın altına koymak istiyo-
rum” dedi.

Belediye Başkanı Mustafa 
Eren ise yaptığı açıklamada; 
Örene Belediyespor’un Gire-
sun’da amatör futbolun eski 
takımlarından olduğunu 
geçen yıllarda yakalanan ba-
şarıların devam etmesi ve 
daha yukarılara taşınması ge-
rektiğini kaydetti. 

Belde Belediye Başkanı 
Eren; “Ören Belediyesporu-
muz şuanda Eynesil ilçemizi 
Giresun Amatörün’de temsil 
eden tek kulüp durumunda 
ve bu sorumluluğun bilincin-
deyiz. Hem Ören Belediyes-
por’a hem de Ziya Eren’in 
oluşturacağı yönetime destek 
vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Herkese nas�p olmayacak
b�r görevdey�m”

Şükrü Can Ünyel� oldu

Kaptan �k� maçtır sess�z

Ercan Ayhan’a ceza geleb�l�r
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G�resunspor, Z�raat Türk�ye Kupası 3. Eleme maçında Tek�rdağspor karşısında zorlanmadı. 
Çotanaklar’a turu get�ren goller� M�l�nkov�ç �le Muhammed H�mmet kaydett�.

İş� �lk yarıda b�t�rd�
STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Semih Kurt **, Fatih Paz **, 
Oğuzhan Yiğit Karpuz **
GİRESUNSPOR: Onurcan **, Hayrullah * 
(Dak. 46 Kerem *), Mehmet Taş **, Sergen 
**, İshak ** (Dak. 90 Fatih Yılmaz), Helder 
Tavares **, Erol Can ** (Dak. 46 Uzodimma 
*), Milinkovic *** (Dak. 69 Sergio Junior *), 
Himmet **, Madinda ** (Dak. 90 Alperen), 
Yasin **
TEKİRDAĞSPOR: Cihan **, Bülent **, 
Yusuf * (Dak. 22 Hüseyin Süre **), Hüseyin 
Cankut **, Samet **, Şamil ***, Ceyhun 
***, Ramazan ** (Dak. 82 Hüseyin Erta-
bak), Semih * (Dak. 68 Enes *), Ali Arashan 
*(Dak. 46 Fatih Çakır *), Mehmet Çağlar * 
(Dak. 46 Uğur *)
GOLLER: Dak. 13 Milinkovic, Dak. 17 Him-
met (Giresunspor)
SARI KARTLAR: Milinkovic, Sergen (Gire-
sunspor)- Semih (Tekirdağspor)

-Ali AKTEN -
Ziraat Türkiye Kupası 

üçüncü tur maçında Tekir-
dağspor’u konuk eden Gire-
sunspor, sahadan 2-0 galip 
ayrılarak bir üst tura yüksel-
di.

Yeşil-beyazlılar; lig maçla-
rında az ya da hiç forma 
şansı bulamayan oyuncular-
dan ağırlıklı bir kadrosuyla sa-
hadaydı. 

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kupada Te-
kirdağspor’u yenerek, Bandırmaspor maçı öncesi moral bul-
duklarını söyledi.

Keleş, “Az ya da hiç oynayamayan oyuncularımıza şans 
verdik. Bizim için önemli olan Bandırmaspor maçıydı. Ka-
zasız, firesiz bir üst tura yükseldik. Geçen sene biliyorsu-
nuz takımımız konsantre olmadığından ilk turda elenmişti. 
Oynayamayan oyuncularımıza süre vermek zorundayız. Ku-
pada gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışıyoruz. Golleri 
ilk 15 dakikada bulunca rahatladık. Çok da iyi oynamadık 
ama kazanarak bir üst tura çıktık. Hem kupada hem de 
ligde hedeflerimiz doğrultusunda yürüyeceğiz. Bandırmas-
por maçı öncesinde moral bulduk” dedi.

2-0
13. Dakikada sahne alan 

Marko Milinkoviç takımını 
öne geçirirken, dört dakika 
sonra ise Muhammed Him-
met’in asistini yapan oyuncu 
oldu. İlk yarıyı 2-0 Giresuns-
por önde tamamladı. Maçın 
ikinci devresinde ise gol sesi 
çıkmadı ve Çotanaklar ilk bö-
lümde attığı gollerle maçı 2-
0 kazanarak adını bir üst 
tura yazdırdı

MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Hayrullah’ın 

pasını alan Milinkovic, ceza 
sahasına girerek şutunu 
çekti. Top kale direğinin di-
binden ağlarla buluştu.

17. dakikada ceza saha-
sında 18 içine giren Milinko-
vic, topu içeri çevirdi. Boş po-
zisyondaki Himmet topu ağ-
lara gönderdi.

34. dakikada ceza saha-
sında topla buluşan Yasin’in 
şutunu kaleci Cihan köşede 
kontrol etti.

46. dakikada kaleci Onur-
can ile karşı karşıya kalan 
Ceyhun’un aşırtma vuruşu 
üstten auta gitti.

64. dakikada ceza sahası 
içinde topla buluşan 
Ceyun’un vuruşu, defansa 
çarpıp kalecinin kucağında 
kaldı.

82. dakikada Kerem’in or-
taladığı topu alan Junior’un 
şutu yandan auta çıktı.

“Hedefim�z doğrultusunda yürüyeceğ�z”

Giresunspor, zorlu Ban-
dırmaspor deplasmanı için 

bugün şehirden ayrılacak. Yeşil-
beyazlılar, sabah yapacağı antren-
manın ardından 12.00’da Ordu-
Giresun Havalimanı’ndan kalkacak 
uçak ile İstanbul’a uçacak ve oradan 
da Bandırma’ya geçecek. Teknik 
adam Hakan Keleş; “uçak saatleri 
uymadığı için maça iki gün evvel 
gitme kararı aldık. Sabah ant-

renmanımızı yaptıktan 
sonra yolculuğumuz 

başlayacak” dedi.
Giresunspor’da maç sonu açıklamalarda bulunan isim 

olan Yardımcı Antrenör Ümit Şengül, Tekirdağspor müsa-
bakasında bazı oyuncuların performanslarından memnun 
olmadıklarını dile getirdi.

Ümit Hoca; “Lig maçlarına göre farklı bir kadro ile sa-
hadaydık. Bazı oyuncularımızın performanslarından mem-
nunuz, bazılarından değiliz. Kazandığımız için mutluyuz. 
Ziraat Türkiye Kupası’nda gidebileceğimiz yere kadar git-
mek hedefindeyiz. Ligle beraber kupayı birlikte götürebile-
ceğimize inanıyoruz. İnşallah bundan sonraki turlarda da 
olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bazı oyuncuların performanslarından
memnun değ�l�z”

Marko’dan gol ve asist
Giresunspor’un Sırp oyuncusu Marko Milinkoviç, Tekir-

dağspor ile yapılan karşılaşmada ön plana çıkan oyuncular-
dan oldu.

Bu sezon ilk kez Giresunspor formasını giyen Marko, ta-
kımının ilk sayısını kaydederken, Muhammed Himmet’in at-
tığı golün de asistini yapan oyuncu oldu.

Mehmet Taş kaptan çıktı

Giresunspor’un Tekirdağspor ile yaptığı 
karşılaşmada kaptan olarak Mehmet Taş sa-
haya çıktı.

Yeşil-beyazlılarda teknik adam Hakan 
Keleş, as oyuncularını 3. Lig ekibi karşısın-
da riske etmedi. Eren’in oynamadığı maçta 
kaptan olarak sahaya Mehmet Taş çıktı.

Giresunspor’un sezon ön-
cesi Ankara Keçiörengü-
cü’nden transfer ettiği Ma-
dinda ilk kez forma giydi.

Lig maçlarında henüz for-
mayı sırtına geçiremeyen 
orta saha oyuncusu, Tekir-
dağspor ile yapılan kupa ma-
çında ilk 11’deydi. Madinda 
son dakikada yerini Alpe-
ren’e bıraktı.

İlk kez G�resunspor formasını g�yd�

Yolculuk
bugün
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