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Covid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmaları 
devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “3 
aşı projemizde insan üzerinde gerçekleşecek klinik aşama ça-
lışmalara geldik diyebiliriz. Bunları Türkiye'de üretebilecek alt 
yapıya sahip bütün şirketlerimizi geziyoruz. Vetal de önemli 
bir adayımız” dedi. Devamı Sayfa 4’te

AK Parti Giresun Merkez 
İlçe 7. Olağan Kongresinde 
mevcut Merkez İlçe Başkanı 
Mehmet Başer yeniden baş-
kan seçildi.  

Devamı Sayfa 2’de

Ordu Büyükşehir Bele-
diyesi, Ünye’de çağdaş 
kent normlarına uygun ve 
dünyanın sayılı kentlerin-
de bulunan yaklaşık 5 
km’lik bisiklet yolu inşa 
ediyor. Başkan Dr. Meh-
met Hilmi Güler’in yerel 
seçimlerde söz verdiği ya-
tırımlardan biri olan bisik-
let ve yaya yolunda çalış-
malar aralıksız sürüyor. 
Otogar ve Çamlık girişi bo-
yunca uzanan 4 bin 614 
metre uzunluğundaki gü-
zergahta hayata geçiri-
lecek ‘Bisiklet ve Yaya 
Yolu’nda 3 farklı noktada 
akıllı bisiklet istasyonları 
ile engelli şarj istasyonları 
da bulunuyor.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun’da Ağustos ayındaki toplam konut satışı 
Temmuz ayına göre yüzde 12 oranında azaldı. Sıfır ev 
satışları ise yüzde 3 oranında arttı. Türkiye İstatistik Ku-
rumu’nun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden aldı-
ğı verilere göre, Giresun’da Ağustos ayı içerisinde ilk ve 
ikinci el olarak toplam 941 konut satışı gerçekleşti. 
Ağustos ayı rakamlarının 510’u ilk satış olurken 431’i 
ise ikinci el olarak satıldı.  Devamı Sayfa 2’de

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 22 Ağus-
tos’ta tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde İl/İlçe 
Salgın Dene�m Merkezleri hayata geçirildi. Bu kapsamda 
22 Ağustos - 26 Eylül tarihleri arasında, valıl̇ık̇/kaymakam-
lıklarca re’sen uygulanan 5.958.499 dene�m gerçekleş�ril-
di. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 
acıl̇ çağrı numaraları üzerıṅden vatandaşlar tara�ndan 
bıl̇dıṙıl̇en toplam 155.177 ıḣbar/şık̇aye�̇n %97,9’u olan 
151.898’i kontrol edıl̇di. Toplamda ise (re’sen+ıḣbar/şık̇ayet 
üzerıṅe) 6.110.397 dene�̇m faaliye�̇ uygulandı.

Devamı Sayfa 2’de

Milliyetçi Hareket Partisi 
Alucra ilçe kongresi yapıldı. 
Tek liste halinde yapılan kong-
rede Mete Metinyurt yeniden 
ilçe başkanlığına seçildi.

Devamı Sayfa 2’de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün Giresun’a geli-
yor. Giresun programına Valilik ziyaretiyle başlayacak 
olan Bakan Selçuk yapılacak olan koordinasyon ve de-
ğerlendirme toplantısının ardından sel afetinden büyük 
zarar gören Dereli’de Bakanlık yetkilileriyle incelemeler-
de bulunacak.

Dereli ziyaretinin ardından daha önce Haziran ayın-
da telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen “Ziya öğ-
retmenle eğitim buluşmaları” bu sefer pandemi tedbirle-
ri kapsamında sosyal mesafeli bir şekilde gerçekleştiri-
lecek. Ziya öğretmenle eğitim buluşmaları ile Bakan 
Ziya Selçuk öğretmenlerin önerilerini ve sorunlarını din-
liyor.

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin 
birçok noktasında altyapı hattında bakım, onarım ve yenile-
me çalışmalarını aralıksız sürdürürken,cadde ve sokaklarda ise 
asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

Ekipler tarafından daha önce tespiti yapılan bozuk du-
rumdaki yolların onarılması, düzeltilmesi gibi çalışmalara 
devam edilirken, hem yaya hem de araç trafiğinde sorunlu 
olan yerler elden geçiriliyor. Ulaşımın daha akıcı bir şekilde 
sağlanabilmesi amacıyla daha önce tespiti yerleri onarma ça-
lışmasını sürdüren ekiplerimiz, başladıkları çalışmaları en kısa 
zamanda tamamlamayı hedefliyor.

Belirli program dahilinde alt yapı ve üst yapı çalışmaları-
nın devam ettiğini kaydeden Giresun Belediye Başkanı Ayte-
kin Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, “Şehrimizi geliştirmeye ve 
güzelleştirmeye devam ediyoruz. Asfalt çalışmalarını prog-
ramlı şekilde yapıyoruz. Çalışmalarımızı ara vermeksizin sür-
dürüyoruz. Ekiplerimiz acil ihtiyaç duyulan tüm güzergahlara 
ulaşmaya ve hizmet götürmeye çalışıyor. Çalışmalarımız önü-
müzdeki günlerde devam edecek.” dedi.

Tüm Köy Sen Giresun Temsilcisi Orhan Kara, fındık 
fiyatındaki hareketliliği değerlendirerek, “Fındık değeri 
olan 30TL’ye çıkacak.” dedi.Fındık sezonu başlamadan 
fındık maliyeti üzerinden 1 kg. fındığın en az 28,5 TL ol-
ması gerektiğini açıkladıklarını vurgulayan Kara, “Hesa-
bımıza göre 1kg. fındığın devlet desteği olan dönüm pa-
rasının da düşülmesinden sonra yaklaşık 22 TL olduğu-
nu açıklamıştık. Buna göre de en az 28,5 TL olmasının 
gerekliliğini özellikle gerekçeleriyle anlatmıştık. Ancak 
iktidarın ve ihracatçıların birlikteliği nedeniyle üretici 
köylü yine maliyetine fındığını satmaya başlamak zorun-
da bırakıldı. Şu an küçük küçük de olsa fiyat yükseliyor. 
Yükselme devam edecek.” dedi.  Devamı Sayfa 2’de

“Fındık fiyatları
30 l�raya yükselecek”

GİRESUN’DA ALT VE ÜST YAPI
SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

ZİYA ÖĞRETMENLE EĞİTİM
BULUŞMALARI BUGÜN GİRESUN’DA

G�resun’da konut
satışları azaldı

Bulancak’tan sonra
Ünye’de b�s�klet
yolu yapıyor

TÜRKİYE'NİN 3 AŞI PROJESİ
İNSAN DENEMELERİ AŞAMASINDA

6 MİLYON KORONAVİRÜS DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mehmet Başer yen�den başkan

Alucra’da Mete Met�nyurt güven tazeled�
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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
G�resun Beled�yes� Botan�k Parkta ya-

pılan kongreye AK Part� G�resun M�llet-
vek�ller� Cemal Öztürk, Kad�r Aydın ve 
Sabr� Öztürk, G�resun Beled�ye Başkanı 
Aytek�n Şenl�koğlu, AK Part� Merkez 
İlçe Başkanı Mehmet Başer, öncek� 
dönem m�lletvek�ller� ve çok sayıda par-
t�l� katıldı. 

Kongre d�van heyet�n�n yer�n� alma-
sının ardından Saygı duruşu ve İst�klal 
Marşı �le başladı.

Konuşmaların ardından yapılan se-
ç�mle b�rl�kte AK Part� G�resun Merkez 
İlçe Başkanı Mehmet Başer yen�den baş-

1. Sayfadan Devam
B�s�klet kullanımını yay-

gınlaştırmak, vatandaşlara 
sağlıklı yürüyüş, spor ve d�n-
lenme alanları oluşturmak 
�ç�n çalışmalarını sürdüren 
Büyükşeh�r Beled�yes�, ‘B�-
s�klet ve Yaya Yolu Projes�’ 
�le Ünye �lçes�nde yen� b�r 
yaşam alanı oluşturacak.

Otogar ve Çamlık g�r�ş� 
arasındak� mesafede uygu-
lanacak projen�n yanı sıra 

1. Sayfadan Devam
Türk�ye İstat�st�k Kuru-

mu’nun Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün açıkladığı ver�-
lere göre Temmuz ayında toplam 
b�n 61 konut satılırken Ağustos 
ayında yüzde 12 azalarak toplam 
941 konut satıldı. Temmuz ayın-
da �lk satış 491 �ken Ağustos 
ayında yüzde 3 atış yaşanarak 
510 konut satıldı. İk�nc� el satış-
larda �se Temmuz ayında 570 
�ken Ağustos ayında yüzde 25 
azalarak 431 �k�nc� el konut sa-
tıldı.

G�resun’da b�r öncek� yılın 
Ağustos ayına göre 2020 yılının 
Ağustos ayında toplam konut sa-
tışları yüzde 39 oranında arttı. 
2019 yılı Ağustos ayında �lk 
satış 311, �k�nc� el �se 269 konut 
satıldı.

1. Sayfadan Devam
İSDEM merkezler�nde, 

her b�r �ş kolu �ç�n uzmanlık 
b�lg�s�ne uygun oluşturulan 
�ş yer� denet�m �le �zolasyon 
tedb�rler� ve vatandaşların 
kalabalık şek�lde b�r arada 
bulunab�ld�kler� alanların 
kontrolü amacıyla kurulan 
mahalle denet�m ek�pler�n�n 
sevk ve �dares� sağlanıyor.

Denet�m merkezler�n�n 
faal�yete başladıkları 22 
Ağustos'tan bu yana başta 
�zolasyon koşullarına uyum 
olmak üzere k�ş� ve �şletme-
ler �ç�n bel�rlenen şartların 
uygulanmasına yönel�k ku-
ralların denet�mler� gerçek-
leşt�r�ld�. Bu kapsamda 22 
Ağustos - 26 Eylül tar�hler� 
arasında, valı̇lı̇k/kaymakam-
lıklarca re’sen uygulanan 
5.958.499 denet�m gerçek-
leşt�r�ld�. Hayat Eve Sığar 
(HES) uygulaması veya 
112, 155, 156 acı̇l çağrı nu-
maraları üzerı̇nden vatan-
daşlarımız tarafından 
bı̇ldı̇rı̇len toplam 155.177 
ı̇hbar/şı̇kayetı̇n %97,9’u 
olan 151.898’� kontrol 
edı̇ld�. Toplamda �se 
(re’sen+ı̇hbar/şı̇kayet 
üzerı̇ne) 6.110.397 denetı̇m 
faal�yetı̇ uygulandı.

İzolasyona tab� tutulan 
k�ş�lere yönel�k gerçekleşt�-
r�len 4.600.409 denet�m fa-
al�yet�nde �se; �zolasyona 
tabı̇ tutulan 1.187.003 k�ş�-
n�n 29.692’s�n�n ı̇zolasyon 
koşullarına uymadığı tesp�t 
ed�ld�.

Belı̇rlenen kural ya da 
alınan tedb�rlere uyma-
yan;İhlal kapsamında 

T�rebolu’nun Doğancı 
Köyünde yapımı süren 274 
konutluk TOKİ evler� �ç�n 
kuralar bugün gerçekle-
şecek Konut Bel�rleme Ku-
rası saat 13’de sosyal 
medya hesapları üzer�nden 
canlı olarak yayınlanacak.

T. C. Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bakanlığı Toplu Konut İda-
res� (TOKİ) Başkanlığı tara-
fından T�rebolu’da yaptırı-
lan konutlar �ç�n kura çek�-
m� bugün yapılacak. Doğan-
cı Köyünde �nşaat çalışma-
ları devam eden 274 da�re-
l�k TOKİ konutları �ç�n ya-
pılacak olan kura çek�m�n�n 
saat 13’de gerçekleşeceğ� 
�fade ed�l�rken; pandem� ne-
den�yle üyeler�n çek�l�şe ka-
tılamayacağı ve Noter huzu-
runda yapılacak çek�l�ş�n Fa-
cebook, Tw�tter ve Youtu-
be’den canlı olarak yayınla-

1. Sayfadan Devam
MHP İl Başkanı Ertuğrul 

Gaz� Konal, G�resun Bele-
d�ye Başkan Yardımcısı Dr. 
Hasan Yılmaz, İl Başkan 
Yardımcısı Av.Ömer Eşgü-
noğlu, Alucra Beled�ye Baş-
kanı SuatAybar, Çamoluk 
Beled�ye Başkanı Fat�h 
Düz, CHP Alucra �lçe baş-
kanı Osman Seferoğlu, 
MHP İl yönet�m kurulu üye-
ler�, MHP İlçe başkanları, 
İlçe yönet�m� ve çok sayıda 
teşk�lat mensubunun katılı-
mı �le yapılan kongrede b�r-
l�k ve beraberl�k mesajları 
ver�ld�.

“İst�klal �ç�n b�rl�k, İst�k-
bal �ç�n d�rl�k, kazanan Tür-
k�ye olacak” teması �le ya-
pılan kongrede İl Başkanı 
Ertuğrul Gaz� Konal, M�ll�-
yetç� Hareket Part�s� Genel 
Başkanı Dr. Devlet Bahçe-
l�’n�n kongre �ç�n gönderm�ş 
olduğu mesajını okudu. Dev-
let Bahçel�'n�n Alucra'yı her 
konuda yakından tak�p ett�-

29.692 k�ş� �zolasyona uymadı
69.906 kı̇şı̇ /ı̇şletme uyarıl-
dı. İhlal kapsamında 23.553 
kı̇şı̇ /ı̇şletmeye ı̇darı̇ para ce-
zası uygulandı. 3 veya daha 
fazla ı̇hlal kapsamında 378 
ı̇şletmenı̇n faalı̇yetlerı̇n 
geçı̇cı̇ olarak durduruldu. 26 

Eylül 2020 tar�h� �t�bar�yle 
92.790 k�ş� kapas�tel� yurt 
ve pans�yonlarda toplam 
2.157 k�ş� �zolasyona tab� tu-
tuluyor. Bunların, 689’u �zo-
lasyon koşullarını �hlal ett�-
ğ� gerekçes�yle zorunlu �zo-

lasyona tab� tutulan k�ş�ler-
den oluşurken, 1.359’u �se 
geç�c� n�tel�ktek� �kamet� 
(mevs�ml�k tarım �şç�s�, şan-
t�ye çalışanı vb.) neden�yle 
�zolasyona tab� tutulan k�ş�-
ler oldu.

Kongre yoğun b�r katılımla gerçekleşt�

kan seç�ld�. AK Part� G�resun Merkez 
İlçe Yönet�m Kurulu l�stes� �se şu şek�l-
de oluştu:

“Muhammer Ayar, Yusuf Enes Çola-
ker, Ünal Kurt, Mustafa Kankaya, Ferhat 
Akar, Hat�ce Aydın, Ayş�n Çakır, Hat�ce 
Akçay, Kassım Kılıç, Ceng�z Korkmaz, 
Kad�r Şen, Kad�r Ayar, B�lg�n Erdem, 
Mehmet Özkaya, Al� Futa Bakar, Kaya 
Erdem�r, Yakup Atar, Yusuf Bestam� Öz-
dem�r, Meyse Kara, Murat Aksu, Meh-
met Eng�n Mem�ş, Mustafa Kahyaoğlu, 
Ahmet Eynes�ll�, Turgay Gökçe, Hasan 
Karakaş, Em�n Eren, Necm� Saydam, 
Hasan Karaduman, Fatma Kılıç."

B�s�klet kullanımı yaygınlaşacak

alt yapı da s�l baştan yen�-
lend�. Proje kapsamında, sa-
h�lde �ht�yaç duyulan b�rçok 
farklı çalışmanın da yapıla-
cağını vurgulayan Başkan 
Dr. Mehmet H�lm� Güler, 
“Tabakhane ve Kırkevler 
Plajı arasındak� kıyı kes�m-
de doğal taş duvar çalışması 
ve dalgakıranların onarımı 
yapılacak. Mevcut kaldırım 
gen�şlet�lerek, 8,5 metre 
en�nde, karayolu ve den�z ta-
rafında b�rer metre uzunlu-
ğunda yeş�l bant, ortada �se 
b�s�klet ve yürüyüş yolu 
oluşturuyoruz. Ayrıca gü-
zergâh boyunca kent mob�l-
yaları ve aydınlatma ele-
manları da yen�lenecek” 
ded�.

İKİ ETAPTAN
OLUŞACAK

Projen�n �k� etaptan 

oluştuğuna d�kkat çeken 
Başkan Güler, “�lk olarak 
Otogar �le Tabakhane Dere-
s� arasındak� kısımda uygu-
layacağımız 1. Etap çalış-
maları kapsamında esk� ze-
m�n� kaldırma çalışmaları 
ve 1. etap taş duvar çalışma-
sı b�tt�. Zem�n tesv�ye ve tah-
k�mat çalışmaları devam ed�-
yor. 

Zem�n dolgusu yapıla-
cak. B�s�klet ve koşu yolu 
�ç�n asfalt dökülecek. Elekt-
r�k ve sulama hatları yapıla-
cak. Aydınlatma elemanları 
ve kent mob�lyaları montaj 
çalışması yapılacak. 

Çalışmalar hızla sürdü-
rülüyor. Söz verd�ğ�m�z ya-
tırımı �lçem�ze hed�ye ede-
rek, Ünye’n�n güzell�ğ�ne 
güzell�k katacağız” d�ye ko-
nuştu.

T�rebolu’da
TOKİ
heyecanı

nacağı duyuruldu. İhale ge-
reğ�nce 550 �ş gününde b�t�-
r�lmes� planlanan T�rebo-
lu’dak� 274 konutluk TOKİ 

�ç�n çek�l�ş Toplu Konut İda-
res� yetk�l�ler�n�n katılımıy-
la Noter huzurunda yapıla-
cak.

Bahçel�’n�n Alucra �ç�n
mesajı da okundu

ğ�n�, Alucra Beled�yes�n�n 
her konuda destekc�s� olaca-
ğını �leten �l başkanı kong-
ren�n hayırlı olmasını d�led�.

Saygı duruşu ve �st�klal 
marşının okumasıyla başla-
yan kongrededaha sonra 
d�van teşekkülüne geç�ld�. 
Ardından Geçm�ş döneme 
a�t faal�yet raporu ve tahm�-
n� bütçe okundu.

Tek l�ste hal�nde g�d�len 
seç�mde oyların tamamını 
alan mevcut başkan Mete 
Met�nyurt, tekrar �lçe başka-
nı seç�ld�.

İlçe başkanı Mete Me-
t�nyurt, başta �l başkanı ve 
yönet�m� olmak üzere tüm 
MHP'l� gönüldaşlarına bu 
göreve yen�den layık gör-
dükler� �ç�n teşekkürler�n� 
ett�. 

Alucranın b�rl�k beraber-
l�ğ� �ç�nde hareket edecekle-
r�n� söyleyen Met�nyurt, �lçe 
yönet�m�yle hemşehr�ler�m�-
z�n h�zmetler�nde oldukları-
nı söyled�.

B�r öncek� yıla göre yüzde 39 arttı



G�resun Val�s� Enver 
Ünlü, sel afet�n�n etk�led�ğ� 
bölgelerdek� çocukların 
uzaktan eğ�t�m� �ç�n 100 
adet tablet b�lg�sayar bağış-
landığını açıkladı. Atar A.Ş. 
ve KVK �şb�rl�ğ� �le yapılan 
bağışın ardından sosyal 
medya hesabından b�r açık-
lama yapan Val� Ünlü “Atar A.Ş. ve KVK �şb�rl�ğ� �le sel fe-
laket�n�n etk�led�ğ� bölgeler�m�zde �ht�yacı olan çocuklarımı-
za uzaktan eğ�t�m �ç�n 100 adet tablet b�lg�sayar bağışlandı. 
Atar A.Ş. Yönet�m Kurulu Başkanı Mustafa Atar’a ve emeğ� 
geçenlere teşekkür ed�yoruz” �fadeler�n� kullandı.
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Sağlık Bakanı Fahrett�n Koca, "S�zden tek �steğ�m�z 
şu: Maske ve mesafe kuralıyla v�rüsten kend�n�z� koru-
manız" ded�.

Sağlık Bakanı Fahrett�n Koca, koronav�rüs �le müca-
dele kapsamında ne yaptıklarını ve vatandaştan ne talep 
ett�kler�n� Tw�tter hesabı üzer�nden yaptığı paylaşım �le 
duyurdu. Söz konusu paylaşımda �se, "Ne yapıyoruz, ne 
�st�yoruz? Son haftalarda operasyon ölçeğ�m�z� büyüt-
tük. Temaslı taramasında daha da etk�n�z. Test sayıları-
mızı artırdık. Tedav�y� erkenden başlatıyoruz. Yerel ted-
b�rler uyguluyoruz. S�zden tek �steğ�m�z şu: Maske ve 
mesafe kuralıyla v�rüsten kend�n�z� korumanız" �fadeler� 
yer aldı.

1. Sayfadan Devam
Rekolten�n de az olduğunu bel�rten Kara, “Rekolte 

�dd�a ed�ld�ğ� olmadığı ortaya çıktı. Bu konuda da haklı 
çıktık. Geçm�ş yılların deney�m�yle fındığını pazara �n-
d�rmeyenler�n sayısı artmaya başladı. Bunu gören tüccar, 
�hracatçı d�ren�yor ancak başarılı olamayacaklar. Üret�c� 
emeğ�n�n, ürününün değer�n� �st�yor. Kısa süre sonra fın-
dık fiyatının yükseleceğ� b�r gerçek. Bu nedenle üret�c�-
ler pazara fındık �nd�rmemeler� ya da gereks�n�mler� 
kadar �nd�rmeler� gerek�yor.” ded�.

Kara, uygulanan tarım-fındık pol�t�kaları �kt�darın �h-
racatçılardan yana olduğunu gösterd�, d�yerek şunları 
söyled�: “Burada �kt�darın n�tel�ğ� de ortaya çıkıyor. İkt�-
dar üret�c�den yana olsaydı hem taban fiyatı üret�c�ler�n 
leh�ne açıklardı. Hem de üret�c�ler�n fındığını hemen pa-
zara �nd�rmemeler� �ç�n fa�zs�z kred� olanağı tanırdı. 
Ş�md� borçlu olan üret�c� fındığını pazara �nd�rmek zo-
runda kalıyor.İkt�dar-�hracatçı �tt�fakı başarılı olamaya-
cak, fındık fiyatını yükseltmek zorunda kalacaklar. Fın-
dık fiyatı 30TL’y� görecek.” ded�.

Her yıl aynı oyunların tezgahlandığını söylenen 
Orhan Kara, “Fındık pol�t�kası fiyat tartışmalarıyla da-
raltılıyor. Fındık stratej�k ürün olmalı ve ona göre pol�t�-
kası olmalı. Artık tarım-fındık pol�t�kasını tartışmamız 
gerek�r. F�yat sonuçtur. Serbest p�yasa uygulaması 
devam ett�ğ� sürece fiyat tartışmalarından kurtulamayız. 
Üret�c�ler�n ses�ne kulak ver�lmel�. Bu konuda hazırladı-
ğımız raporu part�lere, k�tle örgütler�ne, muhtarlara ver-
m�ş, kamuoyuna açıklamamıştık.” ded�.M�ll� Eğ�t�m Bakanı Z�ya Selçuk, Bulan-

cak’ı ve Bulancak Meslek� ve Tekn�k Anado-
lu L�ses�’n� tems�l etmek amacıyla Gaz�an-
tep’e uğurlanan UV-ABC TEKNOFEST ek�-
b�n� z�yaret ett�.

Bakan Z�ya Selçuk’un z�yaret� sonrası 
Türk S�lahlı Kuvvetler� envanter�ne g�ren �lk 
�nsansız hava aracını gel�şt�ren ve �hraç eden 
savunma ve havacılık ş�rket� BAYKAR Sa-
vunma'nın genel müdürü, TÜBİTAK Yöne-
t�m Kurulu Üyes�, Türk�ye Teknoloj� Takımı 
(T3) Vakfı kurucularından ve Yönet�m Kuru-
lu Başkanı, SAHA İstanbul kurucularından 
ve Yönet�m Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar 
da standı z�yaret ederek, projeye büyük �lg� 
gösterd�. Bulancak Meslek� ve Tekn�k Anado-
lu L�ses�, M�ll� Eğ�t�m Bakanı Z�ya Selçuk �le 
Baykar Savunmanın Genel Müdürü Haluk 
Bayraktar’a z�yaretler�nden dolayı teşekkür-
ler�n� �lett�.

Ordu’nun Fatsa �lçes�nde 
balık avı yarışması düzen-
lend�. En büyük balığı tutan 

G�resunlular da katıldı, balık yarışması yapıldı

yarışmayı kazanacak.
Fatsa Beled�yes� tarafın-

dan organ�ze ed�len yarış-

maya çok sayıda amatör ba-
lıkçı katıldı. Fatsalı amatör 

balıkçıların kıyasıya yarıştı-
ğı yarışmada �lk oltalarda 
balık çıkmazken a�leler� de 
yarışma alanın düzenlend�ğ� 
Atatürk Parkı sah�l�ne gele-
rek yarışmacılara destek sağ-
ladı.İlk defa böyle b�r etk�n-
l�k gerçekleşt�rd�kler�n� 
�fade eden Fatsa Beled�ye 
Başkanı İbrah�m Etem 
K�bar, “En büyük balık avı 
yarışmasını �lçem�zde dü-
zenlemen�n mutluluğunu ya-
şıyoruz. 

Pandem� kurallarına 
uygun b�r şek�lde planladı-
ğımız ve bu yıl �lk�n� düzen-
led�ğ�m�z Ordu �l�m�z başta 
olmak üzere Fatsa �le b�rl�k-
te �lçem�zden amatör balık-
çılar gelerek yarışmak �ç�n 

buradalar. Ayrıca Samsun ve 
G�resun �ller�nde de yarış-
macılar var. İk� gün sürecek 
yarışmaya 97 yarışmacı ka-
tıldı. Korona v�rüs neden�y-
le yapılab�lecek etk�nl�kler 
sınırlıydı. B�zler de bu ya-
rışmayı düzenlemek �sted�k 
ve amatör balıkçılarımızla 
b�r araya gelerek etk�nl�ğ�-
m�z� gerçekleşt�rd�k. Hafta 
sonu olması neden�yle �lçe-
m�z�n sah�l� hareketl�. Sade-
ce yarışmacılar değ�l a�lele-
r�nde katıldığı b�r organ�zas-
yon oldu” ded�.

Yarışmaya katılan ama-
tör balıkçılar �se düzenlenen 
balık yarışmasının çok �sa-
betl� b�r karar olduğunu söy-
led�ler.

“REKOLTE AZ”

Bakan Koca: 'S�zden tek �steğ�m�z şu:
“Maske ve mesafe kuralıyla v�rüsten

kend�n�z� korumanız’

Bakan Selçuk Bulancaklı
öğrenc�ler� z�yaret ett�

Küresel b�r tehd�t olan ve ülkem�zde de hızla yayıl-
maya devam eden koronav�rüse karşı Görele Beled�yes� 
Sosyal H�zmetler Müdürlüğü ek�pler� �lçede bulunan 
kamu da�reler�nde tem�zl�k çalışmalarına devam ed�yor.

Görele Beled�ye Başkanı Tolga Erener, Beled�ye tara-
fından koronav�rüse karşı başlatmış oldukları çalışmala-
rın program dah�l�nde hızla devam ett�ğ�n� bel�rtt�.

G�resun Val�s� Enver Ünlü T�rebolu’yu z�yaret 
ederek �lçe esnaflarıyla b�r araya geld�. Pandem� dö-
nem�nde tedb�rler�n önem�ne değ�nen Val� Ünlü ku-
rallara r�ayet ed�lmes�n� �sted�.

T�rebolu Kaymakamlığı’nı z�yaret eden Val� 
Ünlü Kaymakam Cevat Gün’den b�lg�ler aldıktan 
sonra �lçey� dolaştı. Esnafları z�yaret eden Val� 
Ünlü “Güz�de �lçem�zde ekonom�n�n can damarı 
olan tüm esnaflarımıza hayırlı �şler, bol kazançlar 
d�l�yorum” �fadeler�n� kullandı.

Val� Ünlü T�rebolu’yu z�yaret ett�

Kamu da�reler� dezenfekte ed�l�yor

G�resunlu öğrenc�lere 100 adet tablet bağışlandı

http://info@linra.com.tr
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1. Sayfadan Devam
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayy�p Erdoğan'ın Cov�d-19 
aşısıyla �lg�l� olarak “Özel 
sektöre a�t b�r firmanın alt 
yapısı aşının üret�m�ne 
uygun hale get�r�l�yor” söz-
ler�n�n ardından gözler, 

P�raz�z İlçe Umum� Hıfzıssıhha Mecl�s� Kaymakam Fur-
kan Başar Başkanlığında toplandı. Buna göre Yen� Mahalle 
Baht�yar Aydın Paşa Bulvarı trafik ışıklarına kadar olan cad-
deye 07:00-10:00 �le 16:00-19:00 saatler�nde 65 yaş üstü 
ve kron�k rahatsızlığı olan k�ş�ler�n g�r�şler� kısıtlandı.

İlçe Umum� Hıfzıssıhha Mecl�s�’n�n aldığı kararlar şu 
şek�lde ;”1. İlçem�zdek� 65 yaş üstü ve kron�k hastalığı bu-
lunan vatandaşlarımızın, çarşı, pazaryer�, AVM, sosyal me-
safen�n korunmasında zorluk yaşanan çay ocağı g�b� �şlet-
meler �le vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan Yen� Ma-
halle Baht�yar Aydın Paşa Bulvarı trafik ışıklarına kadar 
olan caddeye 07:00-10:00 �le 16:00-19:00 saatler�nde g�r�ş-
ler�n�n kısıtlanmasına, buralarda �şletmes� bulunan veya bu-
rada çalışan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın muaf tutulması-
na,

2. İlçem�z semt pazarında g�r�şlerde ateş ölçülmes�, pa-
zaryerler� �le �lg�l� bel�rlenen kurallara uyum sağlanmasına 
ve beled�ye ek�pler�nce maske dağıtımı yapılmasına,

3. Çay ocağı g�b� sosyal mesafen�n korunmasında sıkın-
tı yaşanan �şletme ve benzer� mekanlarda küçük masalar et-
rafına en fazla �k� k�ş� oturacak şek�lde düzenleme yapılma-
sına, bu �k� k�ş�n�n oturma yönler�n�n b�rb�r�ne doğru değ�l 
aynı yöne bakacak şek�lde düzenlenmes�ne,

4. İlçem�z genel�nde cadde, sokak, park ve bunun g�b� 
kamuya açık alanlarda maske kullanımını �hlal ederek 
bulaş r�sk� oluşturduğundan yürüyüş esnasında s�gara �çme-
n�n yasaklanmasına.

Yukarıda alman bu kararlara uyulması, uymayan vatan-
daşlara Umum� Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddes� ge-
reğ�nce �dar� para cezası ver�lmes�, aykırılığın durumuna 
göre kanunun �lg�l� maddeler� gereğ�nce �şlem yapılması, 
konusu suç teşk�l eden davranışlara �l�şk�n Türk Ceza Ka-
nununun 195. ve 206. maddeler� kapsamında gerekl� adl� �ş-
lemler�n başlatılmasına karar ver�lm�şt�r”

17 proje üzer�nde çalışılıyor

TÜBİTAK Kov�d-19 Türk�-
ye Platformu çerçeves�nde 
yürütülen çalışmalara çev-
r�ld�. 

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın 2021'�n �lk aylarını 
�şaret ett�ğ� aşı projeler�nden 
b�r�n�n Adıyaman'da sürdü-

rüldüğü ortaya çıktı.
Sanay� ve Teknoloj� Ba-

kanı Mustafa Varank, Adı-
yaman'da aşı gel�şt�rme ça-
lışmalarının yapıldığı Vetal 
firmasını z�yaret ett�. 2 aşı 
projes�nde hayvan deneyle-
r�n�n tamamlandığını, Adı-

yaman'da da hayvan deney-
ler�nde son aşamaya gel�n-
d�ğ�n� kaydeden Bakan Va-
rank, “Yan� 3 aşı projem�z-
de �nsan üzer�nde gerçekle-
şecek kl�n�k aşama çalışma-
lara geld�k d�yeb�l�r�z. 

Bunları Türk�ye'de üre-
teb�lecek alt yapıya sah�p 
bütün ş�rketler�m�z� gez�yo-
ruz. Vetal de öneml� b�r ada-
yımız” �fadeler�n� kullandı.

Türk�ye de, tüm dünya 
g�b� Cov�d-19'a karşı etk�l� 
olab�lecek aşı konusunda ça-
lışmalarını tüm hızla sürdü-
rüyor. TÜBİTAK Cov�d-19 
Türk�ye Platformu çatısı al-
tında aşı ve �laç olmak üzere 
toplam 17 proje üzer�nde ça-
lışan b�l�m �nsanları, b�r an 
önce sonuç almak �ç�n çaba-
lıyor.

VETAL'İ ZİYARET
Bu çalışmalardan b�r� de 

Adıyaman'da yürütülüyor. 

Bakan Varank, Adıyaman'da 
aşı üzer�ne çalışan Vetal 
A.Ş.'y� z�yaret ett�. 

Türk�ye'de en yüksek b�-
yogüvenl�k sev�yes�ne sah�p 
olacak BSL-4 laboratuvarı-
nın �nşaatında �ncelemeler-
de bulundu. 

Bakan Varank'a, z�yare-
t�nde Adıyaman Val�s� Mah-
mut Çuhadar, TÜBİTAK 
Başkanı Hasan Mandal, AK 
Part� Adıyaman m�lletvek�l-
ler� Ahmet Aydın, Hal�l 
Fırat, Yakup Taş �le Fat�h 
Toprak ve Adıyaman Ün�-
vers�tes� Rektörü Mehmet 
Turgut eşl�k ett�.

17 laboratuvarı var
Bakan Varank, 

TÜBİTAK ve VETAL fir-
ması �ş b�rl�ğ�nde yen� t�p 
korona v�rüsle (Cov�d-19) 
mücadele çerçeves�nde ça-
lışmaların yürütüldüğü fab-
r�kadak� �ncelemeler�n�n ar-
dından gazetec�lere açıkla-
ma yaptı.

Veter�ner aşıları üret�-
m�nde Türk�ye'n�n en �y� alt 
yapıya sah�p firmalarından 
b�r�n�n Adıyaman'da bulun-
duğunu bel�rten Varank, fir-
manın b�yogüvenl�kl� 17 la-
boratuvara sah�p olduğunu 
söyled�. 

Vetal firmasının ürett�ğ� 
veter�ner aşılarını �hraç ett�-
ğ�n� de �fade eden Varank, 
firmanın ayrıca Adıyaman 
Ün�vers�tes� �le ant� serum 
çalışmaları yaptığını d�le ge-
t�rd�.

P�raz�z’de kısıtlamalar bell� oldu

Türk S�lahlı Kuvvetler� 
yen� b�r s�lah s�stem�n� en-
vanter�ne katmaya hazırla-
nıyor. Tamamen yerl� ve 
m�ll� �mkanlarla üret�len 25 
m�l�metrel�k uçaksavar 
topu, atışlı testler� başarıyla 
geçt�.

Modern s�lah ve müh�m-
matlara yönel�k üret�mler�n� 
Ar-Ge çalışmalarına paralel 
olarak yoğunlaştıran M�ll� 
Savunma Bakanlığına bağlı 
Mak�na ve K�mya Endüstr�-
s� Kurumu yen� b�r yerl� 
s�lah s�stem�n�n üret�m�nde 
daha sona yaklaştı. Türk S�-
lahlı Kuvvetler�n�n (TSK) 
muharebe ve mücadele ye-
tenekler�n� artırarak, asker� 
stratej�ler�n�n etk�l�l�ğ�n� ve 

Karaden�z’de den�ze açılan balıkçılar tonlarca palamut-
la döndü. Balıkçı tezgahlarının tamamını kaplayan palamu-
dun tanes� 10 l�radan satılıyor.

Karaden�z’ akın eden palamut vatandaşın yüzünü gül-
dürdü. Tanes� 10 l�raya kadar düşen palamut, balıkçı tez-
gahlarını doldurdu. “Hams�den ucuz palamut” d�yerek pa-
lamut akınının devam edeceğ�n� söyleyen balıkçlar, vatan-
daşlara da bol m�ktarda palamut tüketmeler� tavs�yes�nde 
bulundu.

“İSTERSEN PALAMUDU UNA BATIR TAVA,
SUYA BATIR IZGARA YAP”

Vatandaşların balık ayrımı yapmamasını söyleyen balık-
çılar, “Tanes� 10 l�raya kadar düşen palamut şu an hams�-
den ucuz. İnsanlar balığı özlem�ş. İstersen palamudu una 
batır tava, suya batır ızgara yap. Palamudun mevs�m� başla-
mıştır. B�r de halkımıza şu tavs�yem�z var, hams�n�n k�losu 
30 l�ra, palamudun tanes� 10 l�ra, hams�den çok ucuza gel�-
yor. Vatandaşlarımız balık ayrımı yapmasın” ded�.

TEZGAHLARDA PALAMUT BAYRAMI

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, "Türk�ye tüm �mkanla-
rıyla Azerbaycanlı kardeşle-
r�n�n yanında" ded�. Dış�şle-
r� Bakanı Çavuşoğlu da ko-
nuya �l�şk�n Rus mevk�daşı 
Lavrov'la görüştü.

Erdoğan, "Azerbaycan'a 
yönel�k saldırılarına b�r ye-
n�s�n� ekleyen Ermen�stan, 
bölgede barışın ve huzurun 
önündek� en büyük tehd�t ol-
duğunu b�r kere daha gös-
term�şt�r. Türk M�llet� her 
zaman olduğu g�b� bugün 
de tüm �mkanlarıyla Azer-
baycanlı kardeşler�n�n ya-
nındadır.Ermen�stan’ın tah-
r�kkar saldırganlığı karşı-
sında gerekl� ve yeterl� b�r 
tepk� ortaya koyamayan 
uluslararası toplum ç�fte 
standardını b�r kez daha gös-
termekted�r. Yaklaşık 30 yıl-
dır �hmalkar tutumunu sür-
düren M�nsk üçlüsü de 
çözüm odaklı davranmak-
tan maalesef çok uzakta-
dır.Ermen� halkını, kend�le-
r�n� felakete sürükleyen yö-
net�mler�ne ve onları b�r 
kukla g�b� kullananlara 
karşı gelecekler�ne sah�p 
çıkmaya davet ederken, tüm 
dünyaya �şgale ve zulme 
karşı verd�kler� mücadelede 
Azerbaycan'ın yanında yer 
alma çağrısı yapıyoruz.Yap-

Ermen�stan'ın Azerbaycan'a yönel�k saldırısına Türk�ye'den art arda tepk�

tığımız telefon görüşmes�n-
de d�rayetl� ve kararlı duru-
şuna b�r kez daha şah�t ol-
duğum Azerbaycan Cum-
hurbaşkanı kardeş�m İlham 
Al�yev'e �fade ett�ğ�m g�b�, 
Türk�ye "tek m�llet, �k� dev-
let" anlayışıyla, Azerbay-
canlı kardeşler�yle dayanış-
masını güçlend�rerek sürdü-
recekt�r" ded�.

TBMM BAŞKANI
ŞENTOP: TÜRKİYE, 

AZERBAYCAN'IN
YANINDA DURMAYA 

DEVAM EDECEK
TBMM Başkanı Musta-

fa Şentop da sosyal medya 
hesabından yaptığı payla-
şımda, Ermen�stan'ın Azer-

baycan'a yönel�k saldırısına 
tepk� gösterd�.

Şentop, "S�v�llere yöne-
l�k son saldırıları gösterm�ş-
t�r k�; Ermen�stan, sadece 
Azerbaycan'a karşı b�r teh-
d�t değ�l, bütün bölge barışı 
bakımından �flah olmaz b�r 
terör devlet�d�r ve doğacak 
sonuçların tek sorumlusu-
dur. 

Türk�ye, Azerbaycan'ın 
yanında bütün gücüyle dur-
maya devam edecekt�r" �fa-
deler�n� kullandı.

CUMHURBAŞKANI 
YARDIMCISI OKTAY: 
ALÇAKÇA SALDIRIYI 

LANETLİYORUM
Cumhurbaşkanı Yardım-

cısı Fuat Oktay da saldırıya 
Tw�tter'dan tepk� gösteren 
�s�mlerdend�. 

Oktay'ın mesajı şöyle: 
''Ermen�stan'ın bu sabah 
Azerbaycan topraklarına 
gerçekleşt�rd�ğ� alçakça sal-
dırıyı lanetl�yorum. 

Tesc�ll� provokatör Er-
men�stan haktan, hukuktan, 
ver�lm�ş sözden, ateşkesten 
ne anladığını b�r kez daha 
tüm dünyaya gösterm�şt�r. 
uluslararası cam�anın da 
bunları görüp haklıyı hak-
sızdan ayırma vakt� gelm�ş-
t�r. 

Türk�ye, nasıl gerek�yor-
sa öyle, Azerbaycanlı kar-
deşler�n�n yanındadır.''

TSK'ya yen� yerl� s�lah s�stem�

hareket kab�l�yet�n� gel�şt�r-
me çalışmaları kapsamında 
25 m�l�metrel�k uçaksavar 
topu üret�ld�.

Tamamen yerl� ve m�ll� 
�mkanlarla üret�len uçaksa-
var topu tekl�, üçlü, onlu ve 
ser� atış yapab�l�yor. 

Düşük kadenz veya yük-
sek kadenz atış modu olan 
s�lah, döner mekan�zma s�s-
tem� sayes�nde düşük tutuk-
luk oranına sah�p. Zırhlı 

araçlarla uzaktan komutalı 
s�lah kuleler�nde kullanıla-
b�lecek s�lah gece-gündüz, 
her türlü hava şartında ve 
muharebe ortamında ana 
s�lah olarak görev yapab�-
lecek. B�rçok farklı hedefi 
etk�n şek�lde ateş altına 
alma yeteneğ�ne sah�p 25 
mm s�lah s�stem�, MKE Çan-
kırı S�lah Fabr�kası Müdür-
lüğündek� atışlı testler� ba-
şarıyla tamamladı.
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Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit 
Şengül, “Bu sene takımı Süper Lig’e ta-
şımayı hedefliyoruz” dedi.

Yeşil-beyazlılarda teknik sorumlu 
Şengül; “Maça çok iyi başladık. Oyunun 
kontrolü bizdeydi ama hakem talihsiz 
pozisyonda faul vermedi ve kalemizde 
golü gördük. Bu da oyuncuların demo-

G�resunspor’da hedef Süper L�g
ralize olmasına sebep oldu. Biraz sen-
deledik ama tecrübeli oyuncularımız sa-
yesinde maçı lehimize çevirdik. Bizler 
hedefi olan bir takımız. Yeni 17 trans-
fer yaptık. 

Bunların uyum süreci sıkıntılı geçi-
yor. Her geçen hafta bizlere bir şeyler 
katacaktır. Önümüzde Boluspor maçı 

var. O maçtan sonra milli ara bize ilaç 
gibi gelecek. Kaliteli ve iyi oyuncularla 
kurulu takımız. Yolun sonunda hedefe 
ulaşan takım olmak istiyoruz. Ciddi ra-
kiplerle oynayacağız ama hedefimiz 
Süper Lig. Çalışmalarımız devam 
edecek. Takımı bu sene Süper Lig'e ta-
şımayı hedefliyoruz” dedi.

Tan: “G�resunspor’u
tebr�k ed�yoruz”

Bursaspor Teknik Sorumlusu 
Fazıl Tan, “Kaybettiğimiz için üz-
günüz. Bize yakışmayan goller 
yedik” dedi.

Buldukları golden sonra üstün-
lüğü rakibe verdiklerini dile geti-
ren Tan, “Bize yakışmayan çok 
basit bir köşe vuruşu golüyle dev-
reye 1-1 girdik. İkinci yarı oyuncu-
larımıza gerekli uyarı yaptık. İyi 
başladık ama bir kaç pozisyondaki 
hatalarda konsantrasyonumuz 
düştü. Yine basit bir golle 2-1 ge-
riye düştük. Rakibimiz golden 
sonra geriye yaslandı. Topun haki-
miyeti bizde gibi görünse de po-
zisyon üretmekte zorlandık, hatta 
üretemedik diyebiliriz. Genç bir ta-
kımız. Kırılgan bir takım oluyoruz. 
Bu şekilde basit 2 gol yiyince 
oyuncularımızda düşüşler oluyor. 
Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bu 
mağlubiyeti unutup, eksiklerimizi 
giderip önümüzdeki maça hazır-
lanmak istiyoruz" şeklinde konuş-
tu.

Giresunspor’da ligin ikinci haftasında Menemenspor ile oy-
nanan maçın ilk 11’inden iki isim değişti. 

Teknik adam Hakan Keleş, geçen haftaki 11’inden Mu-
hammed Himmet ile Helder’i yedek soyundurdu ve Traore ile 
Balde’yi ilk 11’de düşündü.

Giresunsporlu iki oyuncu 
eski takımına karşı forma 
giydi. Savunmanın göbeğinde 
görev yapan Diarra ile kanat 
oyuncusu Traore, geçen sezon 
Bursaspor’un başarısı için ter 
döküyordu. Her iki oyuncu da 
eski takımına karşı forma 
giydi.

Giresunspor’un takım kaptanı Eren Tozlu, bu sezon ilk 
golünü Bursaspor ağlarına bıraktı. Geçen haftaki Mene-
menspor maçında istediği topları alamayan Eren, Bursas-
por maçında yakaladığı fırsatı affetmedi. 57’de Nalepa’nın 
köşe atışından ceza sahasına gönderdiği topta fırsatçılığını 
konuşturdu.

11’de �k� değ�ş�kl�k

Eren �lk golünü Bursa’ya attı

İk� oyuncu esk�
takımına karşı
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Yeş�l-beyazlılar; Bursaspor deplasmanında yen�k duruma düştü ama Sad� ve Eren’�n goller�yle gülerek, bu sezonun �lk gal�b�yet�n� elde ett�

G�resunspor, T�msah’ı avladı
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz **, Muhammed Yumak**, 
Ferdi Karadoruk **
BURSASPOR: Ataberk **, İsmail Çokçalış **, Cüney t**, Aykut 
Akgün *, Onur * (Dak. 46 Vefa *), Recep * (Dak. 72 Ramazan *), 
Burak Al�parmak **, Emirhan **, Burak Kapacak ** (Dak. 84 Ça-
ğatay), Özer Hurmacı ** (Dak. 65 Batuhan *), Ali Akman * (Dak. 
72 İsmail Can *)
GİRESUNSPOR: Tolgahan ***, Hayrullah **, Diarra **, Sadi ***, 
Hüsamet�n ***, Nalepa ***, Mehmet Taş ***, Caner Hüseyin 
**, Traore ** (Dak. 63 Sergio *), Eren Tozlu *** (Dak. 78 Helder 
*), Balde **(Dak. 90 Yasin Ozan)
SARI KARTLAR: Mehmet Taş, Sadi Karaduman (Giresunspor), 
Burak Al�parmak, Burak Kapacak,Özer Hurmacı (Bursaspor)
GOLLER: Dak. 15 Burak Kapacak (Bursaspor), Dak. 43 Sadi, Dak. 
57 Eren (Giresunspor)

Giresunspor ligin üçüncü haftasında deplasmanda karşı-
laştığı Bursaspor’u 2-1 yenerek bu sezonun ilk galibiyetini 
aldı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Burak Kapacak’ın attığı 
golle yenik duruma düşen Giresunspor çabuk toparlandı ve 
43’te Sadi’nin kafa golüyle skora denge getirdi. İlk yarısı 1-1 
sona eren maçın ikinci devresine hızlı başlayan Çotanaklar, 
57’de Eren’in golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda gol sesi çık-
madı ve maç 2-1 Giresunspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.

İLK YARIDA EŞİTLİK
15. dakikada ani gelişen Giresunspor atağında Özer Hur-

macı, Burak Kapacak’ı gördü. Diarra bu oyuncuyu durdurmak 
istedi ama yerde kaldı, oyun devam etti ve sol çaprazdan ka-
leci ile karşı karşıya kalan Burak, topu filelere gönderdi.

21. dakikada Eren’in düşürülmesiyle kazanılan serbest 
atışta topun başına Traore geçti. Bu oyuncunun sert şutu üst-
ten auta gitti.

27. dakikada Hayrullah’ın pasında Traore kaleci ile karşı 
karşıya kalmak üzereyken, son anda Aykut araya girdi.

29. Dakikada Nalepa’nın serbest atıştan ceza sahasına 
gönderdiği top kafalardan sekti, Diarra Sadi’yi gördü. Bu 
oyuncunun vuruşunda Ataberk topu kornere çeldi. Köşe atı-
şından ceza sahasına gelen topa bu kez Eren kafayı vurdu. 
Ataberk çizgi üzerinde topun sahibi oldu.

36. dakikada gelişen Bursaspor atağında Özer’in harika 
pasında Ali Akman sol çaprazdan kaleci ile karşıya kaldı. Bu 
oyuncu vurmakta gecikince takımını mutlak golden etti.

43. dakikada Nalepa’nın köşe atışından ceza sahasına gön-
derdiği topa arka direkte Sadi kafayı vurdu. Top beraberlik 
golü olarak ağlara gitti.

EREN 3 PUANA UÇURDU
48. dakikada Hüsamettin’in soldan ortaladığı topa Eren 

yükseldi ve kafayı vurdu. Kaleci Ataberk iki hamlede topa 
sahip oldu.

57. dakikada Nalepa’nın köşe atışından ceza sahasına gön-
derdiği topa Eren Tozlu yükseldi ve kafa vuruşuyla kaleciyi av-
lamayı başardı.

66. dakikada ceza sahası içersinde topla buluşan Eren 
Tozlu’nun vuruşunda Ataberk geçit vermedi.

73. dakikada Eren, Balde’yi kaleci ile karşı karşıya bıraktı. 
Senegalli istediği gibi bir vuruş yapamadı.

81. dakikada Nalepa, çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az 
farkla auta gitti.

Giresunspor’un Bursas-
por deplasmanında ilk go-
lünü atan savunma oyun-
cusu Sadi Karaduman, 3 
puanı Çotanak taraftarlara 
armağan etti.

Tecrübeli oyuncu; 
“Mutlak 3 puan parolasıy-
la geldiğimiz bu zorlu dep-
lasmanda galibiyet elde 
edebildiğimiz için çok mut-
luyuz. Oyunda skor olarak 
geri duruma düştük ama 
doksan dakika boyunca eli-
mizden gelenin en iyisini 
yapmaya çalıştık ve de 
skoru lehimize çevirmeyi 
başardık. Üç puanı duaları 
bizimle olan taraftarımıza 
armağan ediyorum” dedi.

Sezonun ilk hafta ma-
çında Adana Demirspor ile 
karşılaşan ve ilk yarıyı 1-0 
önde tamamlamasına rağ-
men sahadan 3-1 yenik ay-
rılan Bursaspor, sahasında-
ki ikinci yenilgisini Gire-
sunspor’dan aldı.

Giresunspor karşısında 
da ilk golü bulan taraf 
olan Yeşil-beyazlılar, Sadi 
ve Eren’i durduramayarak 
sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

2-1
Sad�’den
taraftara
armağan

Bursa, evde
y�ne kaybett�

1. Lig’in 3. haftasında deplas-

manda Bursaspor’u 2-1 mağlup 

eden Giresunspor, soyunma oda-

sında galibiyet pozu verdi.

Bu hafta deplasmanda Bur-

saspor ile karşı karşıya gelen Ye-

şil-beyazlılar rakibini Sadi ve 

Eren’in golleriyle 2-1 mağlup 

ederken maç sonunda büyük se-

vinç yaşadı. 
Giresunspor futbolcular, tek-

nik kadro ve çalışanlar, karşılaş-

manın ardından soyunma odasın-

da galibiyeti doyasıya kutlarken, 

poz vermeyi de unutmadı.

Giresunspor’un teknik 
adamı Hakan Keleş, Bursas-
por maçında ortaya koyduk-
ları oyun ve elde edilen üç 
puandan ötürü talebelerini 
kutladı.

Hakan Hoca; “Maçın baş-
larında yenik duruma düşme-

Gal�b�yet pozu

Keleş oyuncularını kutladı

mize rağmen mücadeleyi bı-
rakmadık. Tamamen galibiye-
ti hak eden taraf bizdik. İlk 3 
puanımızı aldık. Mutluyuz. 
Oyuncularımı ortaya koyduk-
ları mücadele ve galibiyetten 
ötürü kutluyorum. Daha da 
iyi duruma geleceğiz dedi.

Ligde oynadığı son yedi 
maçında galip gelme başarısı 
gösteremeyen Giresunspor, 
şeytanın bacağını Bursa’da 
kırdı.

Geçen sezonun son beş 
maçını kaybeden Giresuns-
por, 2020-2021’in ilk iki haf-
tasında sadece bir puan elde 
edebilmişti. Yeşil-beyazlılar, 
Bursa’da yeni dönemin ilk ga-
libiyetine imza attı.

Giresunsporlu oyuncular, Bursaspor maçında kalelerin-
de gördükleri gol sonrasında Diarra’ya faul yapıldığını öne 
sürerek uzun süre itirazda bulundu.

Bursasporlu Burak’ın gol öncesinde Diarra’ya faul yap-
tığını belirten Giresunsporlular, golün geçerli sayılmaması-
nı istedi ancak hakem Mustafa Kürşad Filiz’in kararı değiş-
medi.

İt�raza rağmen kararını değ�şt�rmed�

Gülmey� özlem�ş�z
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