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Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 
408 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin 
konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke gene-
linde ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya göre 
yüzde 25,7 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
54,2 arttı. Ağustosta satılan konut sayısı 170 bin 408 
oldu. Devamı Sayfa 4’te

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yöne-
tim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, şu an serbest 
piyasada 22 lira seviyelerinde işlem gören fındı-
ğın, ilerleyen günlerde yükselişe geçebileceğini 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından, hasat öncesi açıklanan fındık fiyatları üre-
ticinin yüzünü güldürdü. Ordu’da resmi olarak 7 
Ağustos tarihinde başlayan hasat verimli bir şe-
kilde sonlanırken, kimi üreticiler fındıklarını ma-
navlara sattı, kimileri ise evlerde stokladı. TZOB 
Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fi-
yatlarının ilerleyen günlerde artabileceğini söyle-
di.  Devamı Sayfa 2’de

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de ABD’ye ait B-
52 bombardıman uçaklarının uçuş gerçekleştirdiğini ve Rus 
savaş uçakları tarafından engelleme yapıldığını açıkladı.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun'da 22 Ağustos Cu-
martesi akşamı etkili olan sa-
ğanak yağış sonucu Dereli, 
Yağlıdere, Doğankent, Güce 
ve Espiye ilçeleri başta olmak 
üzere meydana gelen sel fe-
laketinde milyonlarca liralık 
maddi hasar meydana gelir-
ken, yollar ve köprüler yıkıldı, 
iş yerleri ve tarım arazileri 
zarar gördü. Maddi hasarın 
yanı sıra selde 5’i asker 11 
kişi hayatını kaybederken, 4 
kişi de sel sularına kapılarak 
kayboldu. Devamı Sayfa 2’de

FINDIK FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇEBİLİR

GİRESUN 24 GÜNDÜR
KAYIPLARINI ARIYOR

AFAD koord�nes�ndek� 
ek�pler, söz konusu 3 nok-
tada ve den�zde arama-
larını sürdürürken, 
arama çalışmalarına JAK 
t�mler�n�n de yer aldığı 
onlarca ek�p katılıyor.

Türkiye’nin birçok şehrinde ve ilçesinde Muharrem ayı 
münasebetiyle halka aşure ikram eden Beşir Derneği, Gi-
resun Atatürk Meydanı’nda da 5 bin kişiye aşure dağıtımı 
gerçekleştirdi.  Devamı Sayfa 3’te

Bölgemizde Enerji Sorununun Çözümünde
Alterna�f Kaynak: Biyoyakıt

Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN
Giresun Üniversitesi

Öğre�m Üyesi
mturkmen65@hotmail.com

Yazısı 4'de

G�resun’da 5 b�n k�ş�ye
aşure dağıtımı yapıldı

Karaden�z’de ABD �le Rus
uçakları arasında ger�l�m

AK Parti, Keşap 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. 
Kongreye tek aday olarak giren Samet Küçük güven taze-
ledi. Kongreye AK Parti Artvin Milletvekili ve İl Koordina-
törü Erkan Balta, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal 
Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk, İl Başkanı, İlçe Baş-
kanları, Belediye Başkanları, Kadın kolları ve Gençlik Kolla-
rı Başkanları, il Genel Meclis Üyeleri, delegeler, parti üye-
leri ile vatandaşlar katıldı.  Devamı Sayfa 2’de

Ak Part� Keşap’ta güven tazeled�

Ağustos ayında 170 b�n
408 konut satıldı

G�resun İl Sağlık Müdürlüğü ek�pler� 
bel�rl� b�r per�yotta yaptıkları den�z suyu 
anal�z raporlarını paylaşıyor. 

G�resun merkez ve �lçeler�nde bulunan 
ve yoğun olarak kullanılan 23 plajdan alı-
nan Ağustos ayı numuneler�ne göre G�re-
sun'da k� plajların 19 tanes�n�n suyunun 

G�resun'da den�z suyu anal�zler� açıklandı
yüzüleb�l�r kal�tede olduğu açıklandı. 4 
plajın �se anal�z raporuna göre su kal�tes�-
n�n orta olduğu bel�rt�ld�. 

Su kal�tes� orta olan plajların �se Köy-
h�zmetler� Önü plajı, Beled�ye Halk 
plajı,Jandarma plajı ve Pol�sev� plajı ol-
duğu bel�rt�ld�.
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1. Sayfadan Devam
Soydan, hasattan önce açıklanan fiyatların üret�c�le-

r�n düzenl� b�r planlama yapmasını sağladığına değ�ne-
rek, “Üret�c�ler�m�z de bu plana göre harmana fındığını 
get�rd�. Şu anda bakıldığında serbest p�yasa fiyatları 
TMO �le aynı sev�yeye geld�. TMO burada öneml� b�r 
görev yapıyor, açıklanan fiyatın taban olduğunu göster�-
yor. Serbest p�yasada bu taban fiyatın altına �n�ld�ğ� 
zaman TMO devreye g�r�yor ve üret�c� fındığını 
TMO’ya götürüyor. Şu anda TMO sev�yes�nde olan 
hatta TMO’nun da üzer�ne çıkan bazı alıcıları duyuyo-
ruz. Üret�c�ler�m�z bunu kend�ler�ne göre planlı b�r şek�l-
de değerlend�r�yor” ded�.

“FINDIK SATACAKLAR MUHAKKAK
RANDIMAN YAPTIRSIN”

“Bundan sonrak� süreçte fındık fiyatları �y�ye doğru 
g�decek” d�yen Arslan Soydan, “Fındığımıza bakıldığı 
zaman 2019 yılının �hracat rakamları 343 b�n ton �ç fın-
dık olarak açıklandı. Bu da b�z�m �ç�n öneml� b�r rakam 
ve fiyatların da yüksek olması üret�c�ler�m�z�n bahçeler� 
�le en �y� şek�lde �lg�lenmes�n� sağladı. Fındıkta şuan ka-
l�te de var. Üret�c�ler�m�z fındıklarını satarken muhakkak 
randımanlı b�r şek�lde satsın” şekl�nde konuştu.

1. Sayfadan Devam
Rusya’nın Karaden�z 

kıyısında bulunan Soç� 
kent�nde Rusya Devlet 
Başkanı Vlad�m�r Put�n 
�le Belarus Devlet Başka-
nı Aleksandr Lukaşenko 
arasında saat 14.00 sırala-
rında başlayan görüşmey� 
tüm dünya kamuoyu ya-
kından tak�p ederken, Ka-
raden�z semalarında �se 
ABD’ye a�t B-52 t�p� st-
ratej�k bombardıman 
uçağı görüldü. Rusya Sa-
vunma Bakanlığı tarafın-
dan yapılan açıklamada, 
öğleden sonra radar s�s-
temler� tarafından tesp�t 
ed�len yabancı uçakların 
ardından Güney Asker� 
Bölges�'nden 2 adet Su-
27 ve 2 adet Su-30 t�p� 
savaş uçağının kalkış yap-
tığı aktarıldı. Bakanlık, 
Kırım açıklarında 
ABD’ye a�t 3 adet B-52 
t�p� stratej�k bombardı-
man uçağının tesp�t ed�l-
d�ğ�n� �fade ederken, 
ABD uçaklarının Rus 
savaş uçakları tarafından 
ülke sınırlarından uzak-
laştırıldığı açıklandı. 

Savunma Bakanlığı 
uçakların önce Türk�ye 
hava sahasına yaklaştığı-
nı, ardından Romanya 
üzer�nden bölgeden uzak-
laştığını bel�rt�rken, uçak-
ların İng�ltere’den kalkış 
yaptığı ve Karaden�z’e 
Ukrayna üzer�nden geld�-
ğ� aktarıldı.

Görele Beled�yes� Ünlü-
ce Mahalles� Devgealtı mev-
k��nde bulunan p�kn�k alanı-
nı tam donanımlı olarak va-
tandaşların kullanımına 
açmak �ç�n kolları sıvadı. 
Tüm G�resunluların kulla-
nab�leceğ� b�r p�kn�k alanı 
oluşturmak amacında ol-
duklarını söyleyen Beled�ye 
Başkanı Tolga Erener p�k-
n�k alanında sona yaklaştık-
larını bel�rtt�.

Görele Beled�yes� tara-
fından Devgealtı mevk��nde 
başlatılan ve �çer�s�nde 
çocuk oyun alanı, voleybol 
ve futbol sahası, otopark 
yer� ve bay bayan tuvalet� 
bulunacak olan h�zmet�n 
peyzaj çalışmalarında sona 
gel�nd�.Görele Beled�ye Baş-
kanımız Tolga Erener, çalış-
maları yer�nde �nceleyerek, 
öneml� b�r h�zmet� daha hal-
kın kullanımına sunacakla-
rını söyled�.

Halk odaklı çalışmalara 
devam ett�kler�n� bel�rten 
Beled�ye Başkanımız Tolga 
Erener, "İçer�s�nde çocuk 
oyun alanı, voleybol ve fut-
bol sahası, otopark yer� ve 
bay bayan tuvalet� olacak 
olan öneml� b�r sosyal alanı 
daha halkımızın h�zmet�ne 
açacağız. Peyzaj çalışmala-
rımızı sürdürdüğümüz p�k-
n�k alanımızdak� çalışmala-
rın sonuna geld�k. Halkımı-
zın şeh�rden uzak doğal b�r 
ortamda hoşça vak�t geç�r-
meler� �ç�n çalışıyoruz" 
ded�.

1. Sayfadan Devam
Korona V�rüs salgını sebeb�yle ara ver�len �lçe kong-

reler�ne maske, mesafe ve h�jyen tedb�rler� en üst düzey-
de tutularak devam ed�l�yor.

Keşap Beled�ye Başkanı Mehmet Emür, Keşap'da ya-
pılan ve yapılması planlanan yatırımlardan söz ederek ’ 
AK Part� kurulduğundan bu yana görev yapan tüm �lçe 
başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. En son Samet 
Küçük 'e tesl�m ett�ler. Samet Başkanımız da bayrağı 
daha �ler�ye taşıyacaktır. İl�m�zde meydana gelen afette 
hayatını y�t�ren tüm şeh�tler�m�ze Allah'tan rahmet d�l�-
yorum. Değerl� teşk�latımızın mensupları b�z 2019 dan 
ber� görev�m�ze �ved�l�kle devam ett�k. Dört buçuk sene-
d�r uğraştığımız, her defasında sayın m�lletvek�ller�m�z� 
bunalttığımız ve Keşap'ın en büyük sorunlarından Batı 
Köprülü Kavşak Çıkışı projes�nde özell�kle son üç ayda 
başta �l başkanımız ve m�lletvek�ller�m�ze şükranlarımı 
sunuyorum. Keşap'ta sloganlar hep Burası Keşap bura-
dan çıkış yoktu. Ş�md� �se sloganımız O sene Bu Sene 6 
Ağustos’ta �hales� yapıldı. Son görüşmeler�m�ze göre �lk 
kazı çalışmaları da Ek�m ayında yapılacak. B�zler�n 
seç�m zamanı verd�ğ� sözlerden 8 tane projem�z var. Hep-
s�n� Allah'ın �zn�yle gerçekleşt�rm�ş olacağız. İlçe başka-
nımız Samet Küçük ve yönet�m kurulu arkadaşlarımızı 
tebr�k ed�yor, kongrem�z�n m�llet�m�ze h�zmet yolunda 
hayırlara ves�le olmasını temenn� ed�yorum. Allah bu da-
vada fedakârlıkla çalışan kardeşler�m�z� mahcup etme-
s�n. "ded�.

G�resun İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Uyuşturu-
cu Madde İmal-T�caret� ve Bağımlılıkla Mücadele kapsa-
mında yürütülen �st�hbar� çalışmalar net�ces�nde yasa dışı 
kenev�r b�tk�s� ve kubar esrar maddes� ele geç�r�ld�.

G�resun İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan �s-
t�hbar� b�lg�ler net�ces�nde Bulancak’a bağlı Esenköy 
Köyü'nde uyuşturucu madde t�caret� ve kenev�r b�tk�s� ye-
t�şt�r�ld�ğ� duyumu alındı. Alınan b�lg�ler üzer�ne gec�kme-
s�nde sakınca bulunan hal kapsamında alınan arama kararı-
na �st�naden İ.B. �s�ml� şüphel�n�n ev, eklent� ve bahçes�nde 
yapılan arama net�ces�nde onyed� (17) kök kenev�r b�tk�s� 
�le 3 K�lo 200 gram kubar esrar maddes� ele geç�r�lm�ş 
olup, olayla �lg�l� olarak İ.B. �s�ml� şüphel� gözaltına alına-
rak soruşturma başlatıldı.

G�resun İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu 
merkez �lçe ve P�raz�z'dek� 
okul ve �nşaatlarda �ncele-
mede bulundu. Merkez �lçe-
dek� Teyyaredüzü İmam 
Hat�p Ortaokulu �nşaatı �le 
P�raz�z �lçes�ndek� İmam 
Hat�p Ortaokulu �nşaatını 
gezen Müdür Tosunoğlu ta-
mamlanma aşamasındak� �n-
şaatların son durumunu ye-
r�nde gözlemleyerek, yapı-
lan çalışmalar hakkında yet-
k�l�lerden b�lg�ler aldı.

Müdür Tosunoğlu daha 
sonra beraber�ndek�lerle b�r-
l�kte P�raz�z 15 Temmuz Şe-
h�tler Ortaokulunu z�yaret 
ederken, Okul Müdürü Ata-
kan Koçhan tarafından oku-
lun fiz�k� durumu ve yürütü-
len çalışmalar hakkında b�l-
g�ler aldı.

Okul bünyes�nde "Yete-
nekl� Çocuklar, N�tel�kl� İş 
Gücü, Mutlu Çocuklar, 
Güçlü Türk�ye" projes� kap-
samında oluşturulan Tarım 
Atölyes�n� z�yaret eden 
Müdür Tosunoğlu çalışma-
lar konusunda yetk�l�lerden 
b�lg� aldı.

DEVGEALTI PİKNİK ALANINDA SONA GELİNDİ

Müdür Tosunoğlu’ndan okullarda �nceleme
DOKAP �le �şb�rl�ğ� �çe-

r�s�nde yürütülen "Yetenekl� 
Çocuklar, N�tel�kl� İş Gücü, 
Mutlu Çocuklar, Güçlü Tür-
k�ye"projes� �le P�raz�z 15 
Temmuz Şeh�tler Ortaokulu 
bünyes�nde oluşturulan 
tarım, e-spor, robot�k kodla-
ma ve 3D tasarım, res�m, 
müz�k ve ahşap atölyeler� 

�le öğrenc�ler�n d�j�tal yeter-
l�l�kler� ve becer� yetenekle-
r�n�n bel�rlenmes�, devamın-
da uygulanacak yetenek sı-
navları ve değerlend�rme kr�-
terler� �le öğrenc�ler�n yete-
neğ�ne uygun alanlar bel�r-
lenerek en başarılı olab�le-
ceğ� l�seye yönlend�r�lmes� 
hedeflend�ğ� bel�rt�ld�.

Türk�ye hava
sahasına yaklaştıktan

sonra uzaklaştı

KONGRE VİRÜS TEDBİRLERİYLE
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Serbest p�yasa �le
TMO aynı sev�yede”

Türk�ye’de geçt�ğ�m�z Ağustos ayında sa-
tılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 54,2 artarak 170 b�n 408 olurken, aynı 
dönemde Doğu Karaden�z’de de yüzde 49,5 
artarak 4 b�n 452 oldu.

TUİK ver�ler�ne göre, 2020 Ağustos 
ayında b�r öncek� yılın aynı ayına göre �ller 
bazında �ncelend�ğ�nde konut satışları Art-
v�n’de yüzde 65,0 artarak 264’e, G�resun’da 
yüzde 62,2 artarak 941’e, Gümüşhane’de 
yüzde 59,7 artarak 198’e, Trabzon’da yüzde 
51,1 artarak b�n 506'ya, Ordu’da yüzde 40,6 
artarak b�n 156’ya ve R�ze’de yüzde 31,2 ar-
tarak 387’ye yükseld�.

2020 Ağustos ayında konut satış şekl�ne 
göre Türk�ye’de satılan konutların yüzde 
44,6’sı �potekl� satış olarak gerçekleşt�. Satı-

Bulancak’ta uyuşturucu operasyonu

Ağustos ayında G�resun’da
941 satış gerçekleşt�rd�

lan konutlardan Artv�n’de yüzde 56,1’�, 
Ordu’da yüzde 52,6’sı, R�ze’de yüzde 
50,6’sı, G�resun’da yüzde 43,0’ü, Trab-
zon’da yüzde 39,3’ü ve Gümüşhane’de 
yüzde 30,3’ü �potekl� satış olarak gerçekleşt�. 
Ayrıca aynı dönemde konut satış durumuna 
göre Türk�ye’de satışı yapılan konutların 
yüzde 30,6’sı �lk satış olarak gerçekleş�rken, 
bu oran G�resun’da yüzde 54,2, Gümüşha-
ne’de yüzde 48,5, Ordu’da yüzde 43,8, 
R�ze’de yüzde 42,6, Artv�n’de yüzde 38,6 ve 
Trabzon’da yüzde 32,9 olarak gerçekleşt�.

Öte yandan Türk�ye genel�nde 2020 yılı 
Ağustos ayında yabancılara satılan konut sa-
yısı b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde 
8,0 oranında artarak 3 b�n 893 olurken Trab-
zon ve bölge �ller� �lk 10 �l arasına g�remed�.

Bulancak İlçe M�llî Eğ�t�m Müdürü Şenel BULUT, 
Atatürk Ortaokulu, 19 Eylül Meslek� ve Tekn�k Anadolu 
L�ses�, Kaptan Ahmet Fatoğlu Meslek� ve Tekn�k Ana-
dolu L�ses�n� z�yaret ett�.

Okullarda �ncelemelerde bulunan İlçe M�llî Eğ�t�m 
Müdürü Şenel BULUT Destekleme ve Yet�şt�rme Kurs-
larını, Eba Destek Odaları ve Eba Canlı ders odalarını ye-
r�nde görerek �darec�, öğretmen ve öğrenc�lerle değer-
lend�rmelerde bulundu.

İlçe M�llî Eğ�t�m Müdürü Şenel BULUT, kurslar hak-
kında okul �darec�ler�nden ve öğretmenlerden b�lg� ala-
rak öğrenc�ler�n de bu kurslar hakkındak� düşünceler�n� 
d�nled�. Öğrenc�lere "Maske, Mesafe, Tem�zl�k (MMT) 
kurallarına d�kkat ed�lmes� gerekt�ğ�n� �fade ederek, bu 
kurallara toplum olarak ne kadar uyarsak o kadar çabuk 
pandem� sürec�nden kurtuluruz. Destekleme ve Yet�şt�r-
me Kurslarına öğrenc�ler�n� gönderen a�lelere, kurslara 
katılan öğrenc�lere bu zorlu süreçte görev alan öğretmen 
arkadaşlarıma ve okulu eğ�t�m öğret�me hazırlayan �da-
rec� arkadaşlarıma teşekkür eder�m." ded�.

Müdür Bulut, Okul Z�yaretler�ne Devam Ed�yor
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1. Sayfadan Devam
G�resun’da 22 Ağustos 

2020 akşamı yaşanan ve 11 
k�ş�n�n ölümü �le sonuçla-
nan sel felaket�nde sel sula-
rına kapılıp kaybolan 4 k�ş�-
y� arama çalışmaları devam 
ed�yor.

T�rebolu-Doğankent ka-
rayolunun 12. k�lometres�n-
dek� menfez�n çökmes� so-
nucu Harş�t Çayı’na kullan-
dığı �ş mak�nes� �le düşen �ş 
mak�nes� operatörü Al� Ak-
bulut'u, Çaldağ Beldes�nde 
�ç�nde bulundukları araç �le 
sel sularına kapılan Em�ne 
ve Davut Akgün'ü ve Yağlı-
dere �lçes�nde sele kapılan 
Umut Cantürk’ü arama ça-
lışmaları 24 gününde de 
devam ederken, arama ça-
lışmalarında �se umutlar tü-
ken�yor. 

AFAD koord�nes�ndek� 

1. Sayfadan Devam
G�resun Atatürk Meydanı’nda kurdukları standda va-

tandaşlara aşure dağıtımı gerçekleşt�ren Beş�r Derneğ� 
G�resun Tems�lc�l�ğ�, hayırseverler�n katkılarıyla yaptık-
ları dağıtımda bağışta bulunan k�ş�ler�n vefat etm�ş ya-
kınlarının �s�mler�n� aşure dağıttıkları karton kasen�n 
kapak bölümüne yazdılar.

Beş�r Derneğ� G�resun İl Tems�lc�s� Mustafa Aslım 
yaptığı açıklamada ;” Her yıl olduğu g�b� bu yılda hayır-
severler�m�z�n desteğ�yle Muharrem ayında aşure dağı-
tımlarımızı gerçekleşt�r�yoruz. Sel bölgem�z olan Dere-
l�’de 2 b�n 500 ve Bulancak’ta 3 b�n k�ş�ye aşure dağıtı-
mı gerçekleşt�rd�k. Bugün son olarak da G�resun Atatürk 
Meydanı’nda 5 b�n aşure dağıtımı gerçekleşt�r�yoruz. 
Hayra geçmes� adına kase kapaklarına hayırseverler�m�-
z�n hayatını kaybetm�ş yakınlarının �s�mler�n� yazdık. 
Allah hayırlarını kabul eyles�n �nşallah” �fadeler�ne yer 
verd�.

G�resun’da jandarma ek�pler� trafikten men ett�kler� 
araçtak� hasta olan 9 yaşındak� çocuğu ve a�les�n� ek�p 
aracıyla tedav� merkez�ne yet�şt�rd�ler.

Şeb�nkarah�sar �lçes�nde görevl� Jandarma Trafik 
T�m�, uygulama yaptıkları sırada kontrol noktasında dur-
durulan aracın s�gortasız olduğunu tesp�t ed�nce, araç tra-
fikten men ed�ld�. Araç �çer�s�nde bulunan 9 yaşındak� 
Bek�r Koç’un �lçe merkez�nde bulunan rehab�l�tasyon 
merkez�nde randevusu olduğunu öğrenen jandarma per-
sonel�, randevuya geç kalmamaları �ç�n çocuğu ve a�les�-
n� ek�p aracıyla rehab�l�tasyon merkez�ne kadar götüre-
rek randevu saat�ne yet�şmes�n� sağladılar.

24’üncü günde umutlar tüken�yor
ek�pler, söz konusu 3 nokta-
da ve den�zde aramalarını 
sürdürürken, arama çalış-
malarına JAK t�mler�n�n de 
yer aldığı onlarca ek�p katı-
lıyor.

Öte yandan sel felake-
t�nde T�rebolu-Doğankent 
karayolunun 12. k�lometre-
s�ndek� menfez�n çökmes� 
sonucu Harş�t Çayı’na �ç�n-
de bulundukları aracın düş-
mes� sonucu Jandarma 
Uzman Çavuş Onur Kıran, 
Jandarma Uzman Çavuş 
Burak Tok, Jandarma 
Uzman Çavuş Erdem Çıtır, 
Jandarma Uzman Çavuş 
Aykut Var�yenl� ve Jandar-
ma Uzman Çavuş Sam� Yıl-
maz şeh�t olurken, Kemal 
Akar, Betül Akgün, İsma�l 
Güdük, Yasem�n Özdem�r, 
Al� Aydın ve Ak�f Abd�oğlu 
hayatlarını kaybetm�şt�.

Derel�’de 2 b�n 500, Bulancak’ta
3 b�n k�ş�ye aşure dağıtıldı

Jandarma trafik personel�nden duyarlı davranış

G�resun’un Esp�ye �lçe-
s�nde meydana gelen trafik 
kazasında aynı a�leden 1 
k�ş� öldü, 3 k�ş� yaralandı.

Esp�ye �st�kamet�nden 
Keşap �lçes� �st�kamet�ne 
sey�r eden Mustafa Kupcu 
kontrolündek� 06 GUM 20 
plakalı araç, sürücünün d�-
reks�yon hak�m�yet�n� kay-
betmes� sonucu yol kena-
rındak� balıkçı barınağına 
uçtu. Kazada araçta bulu-
nan sürücü Mustafa 
Kupcu’nun kayınpeder� 
Feyzullah Taşdelen olay ye-
r�nde hayatını kaybett�. Ya-
ralanan Ayşe Kupcu ve 
Hayr�ye Taşdelen �le sürü-
cü Mustafa Kupcu �se Es-
p�ye Devlet Hastanes�ne 
kaldırıldı.

Esp�ye’de fec� kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kamu Personel 
Seçme Sınavı 
(KPSS) ortaöğret�m 
düzey� başvuruları 
alınmaya başladı. Baş-
vurular, elektron�k or-
tamda ÖSYM Başvu-
ru Merkezler� aracılı-
ğıyla ve 
"https:// a�s. osym. gov. tr" adres�ndek� ÖSYM Aday İşlemler� 
Mob�l uygulamasından yapılab�lecek.

BAŞVURULAR 15-30 EYLÜL
TARİHLERİNDE YAPILACAK

ÖSYM'n�n �nternet s�tes�nde yer alan duyuruya göre, 
2020 KPSS Ortaöğret�m Sınavı 22 Kasım 2020'de uygulana-
cak. Sınava başvurular, 15-30 Eylül'de yapılacak. D�yanet 
İşler� Başkanlığında d�n h�zmetler�nde görev almak �steyen-
ler�n katılacakları D�n H�zmetler� Alan B�lg�s� Test� 
(DHBT), 27 Aralık'ta uygulanacak. Ortaöğret�m düzey�nde 
DHBT'ye katılmak �steyen adayların, KPSS ortaöğret�m sı-
navına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekecek. 
Adaylar, başvurularını elektron�k ortamda ÖSYM Başvuru 
Merkezler� aracılığıyla veya b�reysel olarak saat 14.00'ten �t�-
baren ÖSYM'n�n "https:// a�s. osym. gov. tr" �nternet adres�n-
den veya ÖSYM Aday İşlemler� Mob�l uygulamasından ya-
pab�lecek. Sınava başvuruda HES kodu b�lg�s� alınacağın-
dan adayların, sınava başvuru �şlem� yapmadan veya başvu-
ru �ç�n �lg�l� merkezlere g�tmeden önce HES kodunu ed�nm�ş 
olmaları gerekecek. Adaylar, HES kodunun nasıl ed�n �lece-
ğ� b�lg�s�ne Sağlık Bakanlığının https:// hayateves�gar. sag-
l�k. gov. tr" �nternet adres�nden ulaşab�lecek. Sınava �l�şk�n ay-
rıntılı b�lg� 2020-KPSS Ortaöğret�m Kılavuzunda yer alıyor. 
Adayların, kılavuzu d�kkatle �ncelemeler� gerek�yor.

KPSS Ortaöğret�m Başvuruları Başladı

MİLLETVEKİLİ TURAN YAPIMINI BAŞLATTIĞI YOLU NCELEDİ
AK Part� İstanbul M�lletvek�l�, P�raz�zl� hemşehr�-

m�z Hasan Turan, yapımını başlattığı Meşepınarı- Paşa-
konağı yolunda �ncelemelerde bulundu. Tamamlandı-
ğında P�raz�z sah�le en kısa mesafe olacak yolda devam 
eden çalışmalar hakkında b�lg� alan Turan'a, G�resun 
Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş, Bulancak Orman 
İşletme Müdürü Özkan Çark, muhtarlar ve vatandaşlar 
�le çalışanlar eşl�k ett�ler. Turan: "Tar�h� b�r yolun gen�ş-
let�l�p, kullanılır hale gelmes� en büyük d�leğ�m�z. Ze-
m�n�n sağlamlaşması ve alt yapı çalışmalarının tamam-
lanması �ç�n arkadaşlarımız gayretle çalışıyorlar. Bürok-
ratlarımız ve bakanlıklarımızla görüşüp, b�r an önce 
yolun betonlanması �ç�n gayret göstereceğ�z" ded�.

http://info@linra.com.tr
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Bitkiler ve hayvanlar gibi biyolojik kaynaklar kullanı-

larak elde edilen ka�, sıvı ve gaz halindeki yakıtlara biyo-

yakıt denir. Ülkemizin ve dolayısıyla hepimizin en önemli 

sorunlarından biri de her geçen gün fiyatları artan ben-

zin ve motorin sorunudur. Bu sorunun çözümünde biyo-

yakıt bir alterna�f�r. Biyoyakı�n temel maddeleri yağ, 

alkol ve bir katalizör maddedir. Bu maddelerin her 

üçünü de Ülkemiz kaynaklarından karşılamak mümkün-

dür. Özellikle Karadeniz’ de bol miktarda mevcuttur. 

Yeter ki petrol yasası değiş�rilsin ve biyoyakıt üre�mine 

izin verilsin. Bugün dünyada bizim gibi petrol kaynakları 

kıt olan ve bu anlamda bağımlı olan ülkelerden bazıları 

benzin ve dizel ih�yaçlarının % 85-90’ını bu yolla karşıla-

maktadır. Yapılacak iş çok basit olup, bol miktarda yağlı 

tohum bitkileri ile alkol elde edilebilecek şeker pancarı, 

mısır ve patates gibi bitkileri ye�ş�rmek�r. Bu bitkilerin 

ye�ş�rilmesi aynı zamanda hayvancılığında gelişmesini 

teşvik edecek�r. Ayrıca, sıvı yağ ithalinin de önü kesile-

cek�r. Günümüzde insan gıdası olarak değerlendirilen 

şeker pancarı, mısır ve patates gibi bitkilerle yağ elde edi-

len soya, mısır ve �ndık gibi ürünlerin yağ yapımı için kul-

lanılmasını pek e�k olmadığı öne sürülmektedir. Bu fikri 

öne süren ülkelerin dev petrol şirketlerine sahip oldukla-

rına dikkat edilirse bunun sebebini anlamak hiçte zor ol-

mayacak�r. Bugün dünyanın büyük petrol devleri tatlısu 

ve deniz yosunlarından yağ ve alkol elde etmek için 

büyük ya�rımlar yapmaya başlamışlardır. Halen makro 

ve mikro deniz yosunu ye�ş�rerek biyodizel üreten ülke-

ler ve firmalar vardır. Ha�a mikro yosunlardan jet yakı� 

bile üre�lmiş�r. Ayrıca yosunlar insan gıdası olarak da tü-

ke�lmediği için uygundurlar. Karadeniz esasen deniz yo-

sunları bakımından son derece uygun ve zengindir. Dola-

yısıyla bölgemizde yosunlardan biyodizel üre�mi konu-

sunda ciddi çalışmaların başla�lması gerekmektedir. 

Böyle bir çalışma yöremizde yosun endüstrisinin geliş-

mesine sebep olacak ve denizde yosun ye�ş�riciliği yo-

luyla binlerce ailemize is�hdam alanı sağlanmış olacak-

�r. Bu sektörde üre�m yapmak isteyen özellikle yoksul 

ve geçim sıkın�sı çeken ailelere devlet desteği sağlan-

ması gerekir. Yani balık vermek değil meslek sahibi ola-

rak balık tutmasının öğre�lmesi önemlidir. Bu projenin 

pek çok kazanımları olmakla birlikte bunlardan birisi 

özellikle bölge halkımızın en önemli gelir ve gıda kaynağı 

olan balıkların giderek azalmasına sebep olan kirliliği de 

önleyerek denizlerimizin temizlenmesine sebep olaca-

ğından çevreci bir proje niteliği de vardır. İlave olarak 

yine geçimini denizlerden sağlayan balıkçılarımıza da fay-

dalı olacak�r. Yani bir taşla sadece iki kuştan fazlasını vur-

mak mümkün olacak�r. Ancak burada üre�m olmadan 

kalkınma ve gelişmeden bahsetmenin sadece bir hayal 

olarak kalacağını da vurgulamak isterim.

NOT: Bu arada yazılarımın bir hayli okunuyor ve 

yorumlanıyor olması beni çok mutlu ediyor, bu yüzden 

okuyucularımıza çok teşekkür ediyorum.

Bölgemizde Enerji Sorununun Çözümünde
Alterna�f Kaynak: Biyoyakıt

Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN
Giresun Üniversitesi

Öğre�m Üyesi
mturkmen65@hotmail.com

1. Sayfadan Devam
İpotekl� konut satışları ağustosta geçen 

yılın aynı ayına göre yüzde 122,6 artarak 
76 b�n 19'a çıktı.Toplam konut satışları 
�ç�nde �potekl� satışların payı yüzde 44,6 
olarak bel�rlend�. İpotekl� satışlarda İstan-
bul 15 b�n 367 konut ve yüzde 20,2 payla 
�lk sırada yer aldı. Toplam konut satışları 
�ç�nde �potekl� satış payının en az olduğu �l 
2 konutla Hakkar� oldu. D�ğer konut satışla-
rı ağustosta yıllık bazda yüzde 23,6 artışla 
94 b�n 389 adet olarak tesp�t ed�ld�. Bu ka-
tegor�de İstanbul 14 b�n 925 konut satışı ve 
yüzde 15,8 payla �lk sırada yer aldı.

İstanbul'dak� toplam konut satışları �ç�n-
de d�ğer satışların payı yüzde 49,3 olarak 

Evler�nden uzaktan eğ�t�me katılma �mkanı olmayan 
öğrenc�ler�n Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı'ndan (EBA) faydalan-
malarını sağlamak �ç�n okullar ve kurumlarda destek nok-
taları oluşturulmaya devam ed�yor. P�raz�z’de de oluştu-
rulan EBA destek noktası öğrenc�ler�n kullanımına su-
nuldu.

İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Yunus Aydın EBA destek 
noktasını z�yaret ederek �lkokul 3. sınıfların canlı ders�ne 
m�safir oldu. EBA �şley�ş�yle �lg�l� b�lg�ler alan Müdür 
Aydın “Her şey çocuklarımız �ç�n, sağlıklı, güzel günler-
de buluşana dek” �fadeler�n� kullandı.

ÖSYM Aday İşlemler� 
S�stem� E-Devlet'e taşındı. 
Adaylar bundan böyle 
ÖSYM Başvuru Merkezler�-
ne g�tmeden ÖSYM Aday 
İşlemler� S�stem�'ne kayıt ola-
b�lecekler.

Ölçme Seçme ve Yerleş-
t�rme Merkez� (ÖSYM) Baş-
kanı Hal�s Aygün, Tw�tter he-
sabından yaptığı açıklamada, 
adayların �şlemler�n� kolay-
laştırmak ve talepler�ne 
çözüm üretmek �ç�n durma-
dan çalıştıklarını b�ld�rd�. 
Adaylar �ç�n get�r�len kolay-
lığı açıklayan Aygün, şunları 
kaydett�: "ÖSYM Aday 
İşlemler� S�stem� (AİS) e-
Devlet'e taşındı. Artık aday-
larımız ÖSYM Başvuru Mer-
kezler�ne g�tmeden ÖSYM 
Aday İşlemler� S�stem�'ne 
kayıt olab�lecekler. 

Nüfus Müdürlükler�nden 
Türk�ye Cumhur�yet� K�ml�k 
Kartı ed�nm�ş olan adaylar, 
e-Devlet ş�freler�yle 'e-

Sağlık Bakanlığı Koro-
nav�rüs B�l�m Kurulu Üyes� 
Doç. Dr. Afş�n Emre Kayıp-
maz, 125 b�n karant�na ka-
çağı tesp�t ed�lmes�ne �l�ş-
k�n, "İzolasyonda olması ge-
reken b�r k�ş� toplum hayatı-
na karışıyorsa, toplu taşıma 
araçlarını kullanmaya kalkı-
yorsa veya markete g�d�yor-
sa sağlıklı �nsanların hayatı-
nı tehl�keye atmış demekt�r" 
ded�.

B�l�m Kurulu Üyes� 
Doç. Dr. Afş�n Kayıpmaz, 
Koronav�rüs hastalığıyla mü-
cadelede 6 ayın ger�de bıra-
kıldığını ve halen akt�f vaka 
sayısının artış eğ�l�m�nde ol-
duğunu, ağır hasta sayısının 
da gün geçt�kçe arttığını be-
l�rtt�. Doç. Dr. Kayıpmaz, 
"Salgının başlangıcından bu 

125 BİN KARANTİNA KAÇAĞI,
TOPLUM SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATTI

yana 7 b�nden fazla �nsanı-
mızı bu salgın hastalık ne-
den�yle kaybett�k.

Çok hassas olmamız ge-
reken b�r dönemdey�z. 
Dünya Sağlık Örgütü de 
(DSÖ) yaptığı açıklamasın-
da kış aylarının salgın has-
talık açısından daha sert ve 
sıkıntılı geçeb�leceğ�n� b�l-
d�rd�" d�ye konuştu.

"İNSANLARIN
HAYATINI

TEHLİKEYE
ATTILAR”

Doç. Dr. Kayıpmaz, �zo-
lasyonda olması gereken 
125 b�n k�ş�n�n HES kodu 
sayes�nde seyahat etmek 
üzereyken yakalandığını 
Sağlık Bakanı Fahrett�n 
Koca'nın açıklamasından öğ-
rend�kler�n� hatırlatarak, 

"İzole olmak ne demek? Ya 
Cov�d-19 hastasısınızdır ve 
test�n�z poz�t�ft�r ya da bu 
hastayla yakın temasınız ol-

muştur. Üzülerek �fade 
etmek �st�yorum k� �zolas-
yonda olması gereken b�r 
k�ş� toplum hayatına karışı-
yorsa, toplu taşıma araçları-
nı kullanmaya kalkıyorsa 
veya markete g�d�yorsa sağ-
lıklı �nsanların hayatını teh-

l�keye atmış demekt�r. 
Özell�kle hasta k�ş�ler-

den ve hasta k�ş�ler�n temas-
lılarından r�camız sağlıklı �n-
sanlara da bu hastalığın bu-
laşmasını önlemek �ç�n �ka-
met adresler�nden ayrılma-
sınlar" �fadeler�n� kullandı.İpotekl� konut satışları arttı

hesaplandı. Ankara 8 b�n 10 d�ğer konut sa-
tışıyla �k�nc� sırada yer alırken, bu �l� 5 b�n 
518 konut satışıyla İzm�r �zled�. D�ğer 
konut satışının en az gerçekleşt�ğ� �l 11 ko-
nutla Hakkar� oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda artış
Yabancılara yapılan konut satışı sayısı, 

ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
8 artarak 3 b�n 893 oldu. Bu alanda �lk sıra-
da 1648 konutla İstanbul bulunurken, bu �l� 
784 satışla Antalya, 288 satışla Ankara, 148 
satışla Mers�n ve 133 satışla Yalova �zle-
d�.Ağustosta Türk�ye'den İran vatandaşları 
640, Irak vatandaşları 592, Rusya vatandaş-
ları 366, Afgan�stan vatandaşları 156 ve 
Azerbaycan vatandaşları 154 konut ed�nd�.

P�raz�z’de EBA
noktaları h�zmette

ÖSYM aday �şlemler� artık E-Devlet’te

Devlet Kapısı' uygulaması 
üzer�nden ÖSYM Aday 
İşlemler� S�stem�ne kayıt ola-
b�leceklerd�r. e-Devlet ş�fre-
s�yle ÖSYM Aday İşlemler� 
S�stem�ne 
(http:// a�s. osym. gov. tr ) g�r�ş 
yapan adaylar, burada yer 
alan 'E-Devlet �le Kayıt Ol' 
seçeceğ�ne tıklayarak her-
hang� b�r sınav başvurusun-
dan bağımsız olarak ÖSYM 
Aday İşlemler� S�stem�ne 
kayıt olab�lecekler. e-Devlet 
ş�fres�yle 'e-Devlet Kapısı' 
uygulaması üzer�nden 
ÖSYM Aday İşlemler� S�ste-
m�ne kayıt olan adaylar, b�r 
başvuru merkez�ne g�tmeden 
Başkanlığımızca uygulanan 
herhang� b�r sınava b�reysel 
olarak �nternet üzer�nden baş-
vurularını yapab�leceklerd�r. 
Adaylarımız Aday İşlemler� 
S�stem�'nde er�şeb�lecekler� 
tüm seçeneklere e-Devlet ş�f-
reler� �le kayıt olarak er�şeb�-
lecekler."
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Yeşil-beyazlılarda antre-
nör Ümit Şengül, lisans soru-
nu nedeniyle genç bir takım-
la sahaya çıktıklarını vurgu-
larken ilerleyen zamanlarda 
ligde ses getirecek bir Gire-
sunspor izleteceklerini belirt-
ti.

Ümit Şengül, “Rakibimizi 
aldığı galibiyetten ötürü teb-
rik ediyoruz. Ç Çok konsant-
rasyon eksikliği yaşadık. 
Çünkü son ana kadar hangi 
takımla sahaya çıkacağımız 
belli değildi. Çünkü yeni 
transferlerin lisanları son 
anda çıktı ama buraya ulaştı-
ramadık. Genç bir kadro ile 
çıkmak zorunda kaldık müsa-
bakaya. O yüzden üzüntülü-

Balıkesirspor Teknik Di-
rektörü Mesut Dilsöz, galibi-
yeti hafta içinde koronavirü-
se yakalanarak Giresunspor 
maç kadrosundan çıkarılan 
Mrsic’e armağan etti.

Dilsöz, “Üç hafta çalıştık 
üçüncü hafta maç oynadık. 
Biraz zaman yönünden sıkın-
tımız oldu. Çok hazırlık maçı 
yapamadık. Biliyorsunuz pan-
demi dolayısıyla rakiplerinde 
aynı hastalıktan muzdarip ol-
ması dolayısıyla oynayama-
dık. Onun biraz ilk 30 daki-
kada falan cezasını çektik. 
Aynı zamanda ilk maçlar her 
zaman zor oluyor. Bu lig 
zaten çok zor bir lig. İlk 30 
dakika maalesef kötü oyna-
dık. Takımın yüzünü döndü-
remedik. Ön tarafla orta 
saha köprü kuramadık. Ön ta-
raftaki oyuncularımıza uzun 
toplarla ulaşmaya çalıştık. 
Ama 30.’ncu dakikadan sonra 

2020-2021 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'ne ekle-
nen Geçici 1. Maddesinin sadece Giresunspor kulübü için geçer-
li olduğu belirtildi.

Giresun’da yaşanan sel felaketi nedeniyle ilk resmi müsaba-
kadan 24 saat öncesine kadar A Takım Listesini TFF’ye ibraz 
etmek zorunluluğu, istisnai olarak Giresunspor Kulübü için uy-
gulanmadığı belirtildi.

Giresunspor, 10 milyon 200 bin 
TL ödeyerek transfer yasağını kal-
dırdı. Kulüpten yapılan açıklamada; 
“Kulübümüz geçmiş yönetimlerden 
gelen 10 milyon 200 bin TL borcu 
ödeyerek transfer yasaklarını kal-
dırmayı başarmış, ancak Balıkesirs-
por’un itirazı neticesinde bu maçta 
yeni transferlerimizi maalesef oy-
natamadık” denildi.

G�resunspor Antrenörü Şengül: “Sürec�n sonunda başarılı �şlere �mza atan hedefi kovalayan b�r ek�p olacağız”

“Tam mot�ve olamadık”
yüz tabi ki. Son anda açıldı 
transferimiz. Böyle olunca da 
gerek oynayan gerek dışarıda 
kalan oyuncularımızın kon-
santrasyonu bozuldu. Tam 

motive olamadık. İyi bir 
takım kurduğumuza inanıyo-
ruz. Yaptığımız transferler 
önemli transferler ve ilerle-
yen süreçte iyi bir Giresuns-

por izleteceğimize inanıyo-
ruz. Bu ligde inşallah ses ge-
tiren bir takım olacağız. 
Gerek yönetim, gerek Gire-
sun halkı, gerek bizler bu işe 

yürekten inanıyoruz. Sürecin 
sonunda başarılı işlere imza 
atan hedefi kovalayan bir 
ekip olacağız” şeklinde ko-
nuştu.

Balıkes�r’de 3 puan Mrs�c’e armağan
özellikle Foxi’nin sorumluluk 
alarak takımın yüzünü dön-
dürmesiyle biraz birazda olsa 
oyunu dengelemeye çalıştık. 
Devre arasında gerekli uyarı-
ları yaptık. Saha içinde so-
rumluluktan kaçmamak gere-
kiyor, herkes taşın altına elini 
koyacak. İkinci yarı istediği-
mize yakın bir oyun oldu. 
Bizim gerçek yüzümüz ikinci 

yarıda ki oyunumuz. Gollerin 
arka arkaya gelmesi, birçok 
gol kaçırdık. İlk maç olmasın-
dan çocukların heyecanından 
genç oyuncularımız vardı, ra-
kibinde genç oyuncuları 
vardı. Abraham 19 liginden 
geldi bize, Görkem bizim alt 
yapımızdan çıkan oyuncu-
muz. Emre orta saha oyuncu-
su olmasına rağmen sağ 

beke monte ediyoruz. Biraz 
bazı mevkilerde sıkıntımız 
oluyor. Arkadaşlarımız elin-
den geleni yaptı. İlk maçı ka-
zanmak önemli.

Elimizdeki mevcut kadro 
ve oyunculardan en iyisini çı-
karmaya çalıştık. Haftaya 
daha rahat olup, daha çok so-
rumluluk alacağız. Daha iyi 
şeyler yapacağız” dedi.

Tahta �ç�n 10 m�lyon 200 b�n TL ödend�

O kural sadece G�resunspor �ç�n geçerl�
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ADANA DEMİRSPOR  1 1 0 0 3 1 3
BALIKESİRSPOR  1 1 0 0 3 1 3
ALTINORDU  1 1 0 0 2 0 3
ÜMRANİYESPOR  1 1 0 0 2 1 3
ADANASPOR A.Ş.  1 1 0 0 1 0 3
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 1 1 0 0 1 0 3
ANKARASPOR  1 1 0 0 1 0 3
AKHİSARSPOR  1 0 1 0 0 0 1
ALTAY    1 0 1 0 0 0 1
TUZLASPOR A.Ş.  1 0 1 0 0 0 1
YILPORT SAMSUNSPOR 1 0 1 0 0 0 1
ROYAL HST. BANDIRMASPOR 1 0 0 1 1 2 0
BEYPİLİÇ BOLUSPOR 1 0 0 1 0 1 0
ESKİŞEHİRSPOR  1 0 0 1 0 1 0
İSTANBULSPOR A.Ş.  1 0 0 1 0 1 0
BURSASPOR  1 0 0 1 1 3 0
GİRESUNSPOR  1 0 0 1 1 3 0
MENEMEN SPOR  1 0 0 1 0 2 0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

TFF 1. Lig 2020-2021 Sezonu Puan Durumu

Transfer yasağını önceki 
gün kaldırarak yeni transfer-
lerinin lisans işlemlerini 
yapan Giresunspor’da Basın 
Sözcüsü Ferhat Karademir; 
“Büyük Giresunspor camiası-
na hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Basın Sözcüsü Karademir; 
“Göreve geldiğimiz ilk gün-

Giresunspor’un sezonun ilk hafta-
sında Balıkesirspor ile oynadığı karşı-
laşmada sakatlığından dolayı oynaya-
mayan Milinkoviç’in bu hafta sonu 
Menemenspor ile yapılacak karşılaş-
mada sahada olabileceği belirtildi.

Balıkesirspor maçı öncesinde Gi-
resun’da yapılan antrenmanda ayak 
parmağından sakatlanan ve bu ne-
denle kadroda yer alamayan Sırp 
oyuncunun durumunun iyiye gittiği, 
bir aksilik olmadığı ve teknik kadro-
nun şans vermesi takdirde Pazar 
günkü Menemenspor maçında görev 
yapabileceği kaydedildi.

TFF 1. Ligde yedi takım sezona puansız başladı. Gire-
sunspor’un yanı sıra Bursaspor, Eskişehirspor, Boluspor, 
İstanbulspor, Bandırmaspor ve Menemenspor takımları 
ilk hafta maçlarında sahadan puanla ayrılmayı başarama-
dı. Ligin ilk haftasında en fazla gol Bursaspor-Adana De-
mirspor (1-3), Balıkesirspor-Giresunspor (3-1) müsabaka-
larında atıldı.

Giresunspor’da iki futbolcu ilk kez 
1. Ligde Çotanak armalı formayı ter-
letti. Erol Can daha önce kupa maçına 
çıkmıştı. 1. Ligde ilk kez Balıkesirspor 
müsabakasında forma giymek nasip 
oldu. Geçtiğimiz Cuma günü profes-
yonel yapılan savunma oyuncusu Fatih 
Yılmaz ise ilk maçını Balıkesirspor’a 
karşı oynadı.

Giresunspor’da rota iç sahada Menemenspor ile oynana-
cak karşılaşmaya çevrildi. Önceki akşam deplasmanda karşı-
laştığı Balıkesirspor’a 3-1 yenilen Giresunspor kafilesi dün 
şehre geldi. Teknik adam Hakan Keleş bugünden itibaren 
tamamen iç sahadaki Menemenspor müsabakasına yoğun-
laşacaklarını dile getirerek, ligdeki ilk galibiyetlerini bu mü-
cadelede almak istediklerini kaydetti.

Yönetim kurulu olarak kulübün başarısı için maddi ve manevi hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını dile getiren Basın 
Sözcüsü Karademir: “Kulübümüzü iyi yerlere getirebilmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz”

G�resunspor’da tahta mutluluğu
den itibaren Giresunspor’a ya-
kışır bir kadro oluşturmak 
için çalışmalar yaptık. Büyük 
bir titizlikle yürüttüğümüz ça-
lışmanın sonunda kadromuza 
kattığımız oyuncuların lisans-
larını çıkarabilmek için çok 
büyük emek harcadık. Balı-
kesirspor maçı öncesinde bir 

dakikanın bile önemi büyük-
tü. Maça saatler kala trans-
fer yasağını resmi olarak kal-
dırdık ve oyuncularımızın li-
sanslarını çıkardık. Ancak ra-
kibimiz Balıkesirspor’un itira-
zından dolayı ilk maçımızda 
oynatamadık” ifadelerini kul-
landı.

NE GEREKİYORSA
YAPIYORUZ

Yönetim kurulu olarak ku-
lübün başarısı için maddi ve 
manevi hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmadıklarını dile getiren 
Basın Sözcüsü Karademir; 
“Özellikle başkanımız Hakan 
Karaahmet son dönemlerde 
transfer yasağının kalkması 
için büyük bir çaba harcamış 
ve bunda başarılı olmuştur. 
Pandemi döneminde yasağı 
kaldırmak için tam 10 milyon 
200 bin TL ödedik. Giresuns-
por’u iyi yerlere getirebilmek 
için ne gerekiyorsa yapıyo-
ruz, yapmaya da devam ede-
ceğiz. İlk hafta maçında Balı-
kesirspor’a yenildik ama 
gençlerimizin ortaya koydu-
ğu oyun bizleri ümitlendirdi. 
Öz kaynaklarımıza değer 
veren bir yönetim olacağız. 
İnşallah gençlerimiz de en iyi 
şekilde çalışmaya devam ede-
cekler ve kendilerini göstere-
ceklerdir. Menemenspor ma-
çını kazanarak yeni sezonda-
ki ilk galibiyetimizi elde ede-
ceğimize inanıyoruz” şeklin-
de konuştu.

Giresunsporlu İshak Balıkesirspor dep-
lasmanındaki etkili oyunuyla alkış aldı. 
Geçen sezon çok fazla şans bulmayan tec-
rübeli futbolcu, Balıkesir’de takımının iyile-
rinden biriydi. İki topu direkten dönerek 
maçın en şanssız oyuncularından olan 
İshak’ın ilerleyen haftalarda da şans bulaca-
ğı sanılıyor.

İshak alkış aldı

Giresunsporlu Muhammet 
Himmet Balıkesirspor deplas-
manında ilklere imza attı.

Tecrübeli futbolcu, 2020-
2021 sezonunda takımının ilk 
sarısını gören oyuncu olurken, 
90+3’te fileleri havalandırarak 
takımının yeni dönemdeki ilk 
golünü atan futbolcu oldu.

H�mmet �lklere �mza attı

Rota Menemenspor

7 takım puansız başladı

Giresunspor sezonun ilk haftasında Balıkesirs-

por’a 3-1 yenildi ancak gençlerini kazandı. İshak, 

Mehmet Taş, Muhammed Himmet ve kaleci Onur-

can’ın haricinde sahada olan oyuncuların tamamı 

genç futbolculardan oluştu. Bazı gençler zaman 

zaman hata yapsa da genel anlamda ortaya koy-

dukları oyunla gelecek adına umut verdiler.

Maçı kaybett�k,
gençler� kazandık

M�l�nkov�ç bu
hafta oynayacak

İk� futbolcu
�lk kezGiresunspor’un teknik adamı Hakan 

Keleş, Balıkesirspor maçı öncesinde son 
ana kadar yeni oyuncularını oynatabil-
mek için bekledi.

Giresunspor yönetiminin maça kısa 
bir süre kala tahtayı açtırması üzerine, 
futbolcuların lisanslarının stada ulaşması-
nı bekleyen Hakan Hoca, hem zamanın 
kalmaması hem de Balıkesirspor cephesi-
nin hakem triosu ve temsilcilerine itira-
zından dolayı ilk maçta gençlere şans ver-
mek zorunda kaldı.

Keleş son ana kadar bekled�
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