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Karadeniz’de 1 Eylül’de başlayan av sezonunun ar-
dından denize açılan balıkçılar bol palamut ile döner-
ken, bu günlerde ise bu bolluktan eser kalmadı. Birkaç 
hafta önce tanesi 10-15 TL arasında satılan palamutlar 
şimdilerde 20-35 TL arasında satılırken diğer balık çeşit-
lerinin fiyatlarının da yüksek olması dikkat çekiyor.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun Valisi Enver Ünlü, 22 Ağustos tarihinde mey-
dana gelen sel felaketi sonrasında Tirebolu-Doğankent ka-
rayolunun 12. kilometresinde yıkılan menfezin ve yerine 
yapılan köprü inşaatının ve devam eden Muttab Köprüsü 
çalışmalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Devamı Sayfa 3’te

Giresun Güney Çevre Yolu Projesi’nin şehrin imar soru-
nuna çözüm üretebilmesi açısından faydalı bir yatırım ola-
cağına dikkat çeken Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, bugün Gire-
sun’un en önemli sorunlarından birinin hiç kuşkusuz ticari 
ve sosyal alan darlığına bağlı trafik kargaşası olduğuna de-
ğindi.  Devamı Sayfa 3’te

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği deprem bölgesinde 
yıkılan binalarda ve meydana gelen tsunamide 55 kişi hayatını kay-
bederken 896 yaralının ise tedavileri devam ediyor.

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından 
kentte yıkılan 9 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem-
de İzmir'in Bayraklı, Bornova ve Buca ilçelerinde en az 17 bina hasar 
gördü, beş bina tamamen yıkıldı, yedi bina kullanılamaz hale geldi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye 
göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 55 vatandaşın depremde 
hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, yaralanan 896 kişiden 
682'sinin taburcu edildiği, 214 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bil-
dirildi.

İzm�r’de 6.6 ş�ddet�nde deprem

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında mey-
dana gelen 6,6'lık deprem sonrası enkaz al-
tında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları 
sürdürülüyor. “Dün bizler zora düştüğümüz-
de onlar yanımızdaydılar. İlimizde yaşanan 
sel afetinin yaralarını hep birlikte sarmıştık 
diyen Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şen-
likoğlu;”Bugün ise sıra bizde. Gün birlik 
günü. Afetzedelerimizin özellikle kuru gıda 
ve yeni battaniye ihtiyaçları bulunmaktadır. 
Hemşehrilerimizin bu ihtiyaçları karşılamak 
için yapacak oldukları yardımları Giresun Bo-
tanik Park’a getirmeleri halinde toplanan yar-
dımlar Belediyemiz tarafından en kısa za-
manda deprem bölgesine ulaştırılacaktır.” 
dedi.

Başkan Şenlikoğlu, bölgede cansiperane 
şekilde çalışan tüm ekiplere kolaylıklar dile-
yerek, “Her dakika müjdeli haberlerini bekli-
yoruz. Ülke olarak İzmirli kardeşlerimizin 
hep birlikte yaralarını sarıp yanlarında olma-
ya devam edeceğiz. Deprem nedeniyle haya-
tını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rah-
met, acılı ailelerine ve aziz milletimize sabır-
lar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Me-
kanları cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

İZMİR’İN YANINDAYIZ
G�resun Bele�ye Başkanı Aytek�n Şenl�koğlu “Dün onlar
yanımızdaydı,  bugün �se sıra b�zde. Gün b�rl�k günü”

Val� Ünlü herhang� b�r aksaklığa
mahal ver�lmemes�n� �sted�

Çakırmel�koğlu “G�resun güney,
çevre yolu araz� üretecekt�r”

Eynes�l'de
b�r mahalle
karant�naya
alındı

Eynesil’e bağlı Ören beldesinde bir mahalle karanti-
naya alındı. Belen Mahallesi Gümüşlü Deresi, Kale yanı 
arasında koronavirüs vaka sayısının fazla olmasından do-
layı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 günlük 
karantina kararı alındı. Devamı Sayfa 2’de

Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı Dünya genelinde çevre ve 
sürdürülebilirlik konusunda 
en çok imza toplanan çevri-
miçi kampanya çalışması baş-
lattı. 2 milyon söz arayan Ba-
kanlığa Giresun’dan bin 81 
söz verilirken, en çok söz 47 bin 384 ile İstanbul’dan geldi. 
Devamı Sayfa 2’de

Gıda �srafı �ç�n G�resun’dan b�n 81 söz

Palamut fiyatıyla cep yakıyor
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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
Türk�ye’de gıda kayıpla-

rı ve �srafının önlenmes�, 
azaltılması ve yönet�m�ne 
�l�şk�n Tarım ve Orman Ba-
kanlığı daha önce çeş�tl� 
eylem planları hazırladı ve 
�lg�l� kurumlara gönderd�. 
Vatandaşların da gıda kayıp-

Demokras� ve Atılım Par-
t�s� (DEVA) G�resun İl Baş-
kanlığı öncek� gün Gaz� cad-
des�nde esnaf z�yaretler� ger-
çekleşt�rd�.

Deva Part�s� Merkez İlçe 
Başkanı Onur Saldun Dur-
muş yaptığı açıklamada “7 
Kasım 2020 Cumartes� saat 
11.00'de Hüsey�n Resta-
urant'ta yapılacak olan Deva 
Part�s� Merkez �lçe 1. Ola-
ğan Kongres� önces�nde,G�-
resun'un v�tr�n� olan Gaz� 
Caddes�nde esnaf ve vatan-
daşlarımızı z�yaret ett�k ve 
yapılan z�yaretlerde esnaf 
ve vatandaşlarımızın sorun-
larını d�nleyerek çözüm öne-
r�ler� sunduk” �fadeler�n� kul-

Keşap Beled�ye Başkanı Mehmet Emür, beled�ye 
b�r�m müdürler� �le b�r araya geld�. Tamamlanan ve 
devam eden projeler �le b�r�m çalışmaları hakkında b�lg� 
aldı.

Düzenl� olarak �st�şare toplantıları yapıldığını �fade 
eden Başkan Emür "İlçem�z genel�nde halkımıza yararlı 
h�zmetler� ortaya koyab�lmek �ç�n beled�ye b�r�m müdür-
ler�m�zle maske ve mesafe kurallarına d�kkat ederek top-
lantı gerçekleşt�rd�k. Yapılan bu toplantılarla h�zmetler 
hakkında b�lg� alarak yapılan �şler�m�z� kontrol ed�yo-
ruz."ded�.

1. Sayfadan Devam
B�rkaç hafta önce tanes� 10-15 TL arasında satılan 

palamutlar ş�md�lerde 20-35 TL arasında satılırken 
d�ğer balık çeş�tler�n�n fiyatlarının da yüksek olması 
d�kkat çekt�.

D�ğer balık çeş�tler�yle b�rl�kte sezonun en yüksek 
fiyatını yaşandığı balık hal�nde vatandaşlar fiyatların 
yüksek oluşundan yakınırken, balıkçılar havaların 
sıcak g�tmes�nden dolayı az avlanma olduğunu ve fi-
yatında bu yüzden yüksek olduğunu söyled�ler.

Balıkçı esnaflarından Em�n Avcı, bugün �t�bar�yle 
sezonun en pahalı günler�nden b�r�n� yaşadıklarını be-
l�rterek ”Palamut b�rkaç gündür çok az. Balığı İstan-
bul topladığı �ç�n çok fiyatlı. Şu anda fiyatı �r�l�ğ�ne 
göre 20-35 TL arasında değ�ş�yor. İk� hafta önces�ne 
�r� palamudu 20 TL’ye satıyorduk. Dolayısıyla bu sı-
ralar az olduğundan fiyatı da yüksek oluyor. Yıllardır 
balıkçılık sektörünün �ç�ndey�m palamudun fiyatını 
h�ç bu kadar yüksek görmem�şt�m. Aynı şek�lde �stav-
r�t de öyle k�losu 35-40 TL c�varında. Bu fiyatı şu ana 
kadar h�ç duymadım. Havanın sıcaklığından dolayı 
balık az. En yüksek fiyat �se mezg�tte. 60-70 TL. Ç�-
nakop 70-80 TL. Son yılların en pahalı sezonu d�yeb�-
l�r�z” ded�.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın da ”Palamut 
yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Palamudun fiyatı �r�-
l�ğ�ne göre 20-25 ve 30 TL arasında değ�ş�yor. Pala-
mut, sezon başı �y� �d� ancak ş�md�lerde kaybolmaya 
doğru g�d�yor. İstavr�t 30-35 TL, hams� 20-25 TL, Sar-
gan 35 TL, Çupra 45 TL ve Levrek 60 TL oldu. Lev-
rek b�le pahalandı” d�ye konuştu.

Palamut fiyatını pahalı bulduklarını ve şu ana 
kadar bu kadar yüksek olduğunu görmed�kler�n� bel�r-
ten Zehra Çuhadaroğlu �s�ml� vatandaş �se “Palamut 
almaya geld�m. Palamut 35 TL fiyatını pahalı buldum. 
Daha önce 17-18 TL’ye alıyorduk, ş�md� 35 TL 
olmuş. Zamanı geç�yor herhalde fiyatı ondan yüksek. 
Daha önce h�ç bu kadar pahalı almadım. Çok pahalı 
bu kadar pahalı olduğunu hatırlamıyorum” şekl�nde 
konuştu.

Görele Beled�yes� tara-
fından Aydınlıkevler Mahal-
les�ne kazandırılan ‘Melahat 
Gürel A�le ve Çocuk Parkı 
ve Muhtarlık Bürosu’ dü-
zenlenen açılış tören�yle h�z-
mete g�rd�. Aydınlıkevler 
Mahalles�ne kazandırılan 
‘Melahat Gürel A�le ve 
Çocuk Parkı ve Muhtarlık 
Bürosu’nun �çer�s�nde 
çocuk oyun alanı, d�nlenme 
ve rekreasyon alanları �le ka-
melya, çeşme, b�s�klet yolu, 
satranç oyun alanı, yürüme 

Toplam bağış 225 b�n 156

ları ve �srafının önlenmes� 
amacı �le Dünya genel�nde 
b�r rekor denemes� başlattı. 
Çevre ve sürdürüleb�l�rl�k 
konusunda en çok �mza top-
lanan çevr�m�ç� �mza kam-
panyası kapsamında vatan-
daşlar www. sofranasah�p-
c�k. com adlı s�teye g�r�p bu-

lundukları şeh�rler �ç�n �mza 
atab�l�yor. S�stem �mzanın 
ardından söz veren her b�r 
vatandaşa, “Her lokmanın 
ve her yudumun kıymet�n� 
b�leceğ�me, gıda kaybı ve �s-
rafını ve olumsuz çevresel 
etk�ler�n� önlemek �ç�n 
kend� adıma var gücümle so-

rumluluk alacağıma, y�-
yecek ve �çecekler� �ht�ya-
cım kadar alıp, b�l�nçl� tüke-
t�p, �sraf etmeyeceğ�me, söz 
ver�yorum” şekl�nde de b�r 
sert�fika düzenl�yor.

EN ÇOK İSTANBUL
EN AZ TUNCELİ’DEN 

SÖZ ALINDI
Yapılan oylama s�stem�ne 
Türk�ye nüfusunun en kala-
balık şehr� olan İstanbul’dan 
katılım geld�. 47 b�n 384 
k�ş� kampanyaya katılım sağ-
layarak söz ver�rken, en az 
katılım �se 170 k�ş� �le Tun-
cel� oldu. Düzce’de �se 965 
k�ş� kampanyaya destek ve-
r�rken, komşu �l�m�z Bolu 
�se 861 söz verd�. Sakarya 2 
b�n 856 söz ver�rken, d�ğer 
komşumuz Zonguldak �se 
b�n 200 sözle kampanyaya 
destek verd�.

TOPLAM BAĞIŞ
225 BİN 156

Tarım ve orman bakanlı-
ğının başlattığı kampanyaya 

�lk haftada 225 b�n 156 
�mza toplandı. Kampanya-
nın yüzde 10 bulunurken 
�lerleyen zamanlarda söz sa-
yısının artması beklen�yor. 
İşte Türk�ye’de bağışa des-
tek veren �ller�n toplam ba-
ğışları; Adana 4 b�n 938, 
Adıyaman b�n 905, Afyon-
karah�sar 2 b�n73, Ağrı 807, 
Amasya 990, Ankara 20 b�n 
907, Antalya 6 b�n 274, Art-
v�n 524, Aydın 2 b�n 330, 
Balıkes�r 2 b�n 676, B�lec�k 
670, B�ngöl 565, B�tl�s 555, 
Bolu 861, Burdur 643, 
Bursa 8 b�n 845, Çanakkale 
b�n 141, Çakırı 629, Çorum 
b�n 483, Den�zl� 2 b�n 548, 
D�yarbakır 3 b�n 11, Ed�rne 
b�n 265, Elazığ b�n 909, Er-
z�ncan 718, Erzurum 2 b�n-
784, Esk�şeh�r 2 b�n 777, Ga-
z�antep 5 b�n 548, G�resun 
b�n 81, Gümüşhane 444, 
Hakkar� 417, Hatay 4 b�n 
100, Isparta b�n 341, Mers�n 
3 b�n 367, İstanbul 47 b�n 
384, İzm�r 11 b�n 208, Kars 
604, Kastamonu 941, Kay-
ser� 4 b�n 850, Kırklarel� 
761, Kırşeh�r 531, Kocael� 6 
b�n 273, Konya 7 b�n 729, 
Kütahya b�n 868, Malatya 2 
b�n 992, Man�sa 2 b�n 979, 
Kahramanmaraş 2 b�n 278, 
Mard�n b�n 705, Muğla 2 
b�n 919, Muş 685, Nevşeh�r 
933, N�ğde 862, Ordu b�n 
854, R�ze b�n 51, Sakarya 2 
b�n 856, Samsun 3 b�n 155, 
S��rt 643, S�nop 523, S�vas 
2 b�n 312, Tek�rdağ 2 b�n 
396, Tokat b�n 788, Trabzon 
2 b�n 209, Tuncel� 170, Şan-
lıurfa 7 b�n 104, Uşak 752, 
Van b�n 773, Yozgat b�n 
195, Zonguldak b�n 200, Ak-
saray 916, Bayburt 341, Ka-
raman 532, Kırkkale 661, 
Batman b�n 27, Şırnak 623, 
Bartın 402, Ardahan 262, 
Iğdır 417, Yalova 973, Ka-
rabük 710, K�l�s 991, Osma-
n�ye b�n 241, Düzce 965.

10-15 l�rayken ş�md�
20-35 l�ra bandında

Görele’de çocuk parkı ve muhtarlık bürosu açıldı

yolu, ç�m ve ağaçlandırma 
alanları ve Muhtarlık Büro-
su yer aldı.

Görele Beled�ye Başkanı 
Tolga Erener, Aydınlıkevler 
Mahalles�n�n �sten�len ve öz-
len�len h�zmete kavuştuğu-
nu söyled�. Görele �ç�n ne 
söz ver�ld�yse yer�ne get�r-
meye, �lçey� yatırım ve h�z-
metler�n yanı sıra sosyal do-
natı alanlarıyla yaşanılab�l�r 
b�r kent hal�ne get�rmen�n 
gayret� �çer�s�nde yer aldık-
larını bel�rten Beled�ye Baş-

kanı Tolga Erener, “Aydı-
nevler Mahalles�ne güzel b�r 
sosyal donatı alanı kazan-
dırdığımıza �nanıyorum. 
Gerçekten güzel b�r yer 
oldu. İçer�s�nde muhtarlık b�-
nası, çocuklar �ç�n oyun 
alanları, b�s�klet yolu, sat-
ranç oyun alanı ve a�leler�-
m�z�n d�nleneb�leceğ� yer al-
dığı güzel b�r projey� hayata 
geç�rmen�n mutluluğunu ya-
şıyoruz. Ben özell�kle başta 
bu yer�n b�r bölümünü b�ze 
bağışlayan eğ�t�m gönüllüsü 
Melahat Gürel hanımefend�-
ye ve buranın buraya kazan-
dırılmasında özver�l� b�r ça-
lışma serg�leyen Beled�ye 
Personeller�me çok teşekkür 
ed�yorum” �fadeler�n� kul-
landı.

Beled�ye olarak h�zmet 
ve yatırım anlamında dört 
koldan çalışmaların sürdü-
rüldüğünü �fade eden Baş-
kan Erener, şunları kaydett�: 
“Görele’ye vereceğ�m�z müj-
deler�m�z, �lçem�ze kazan-
dırdığımız projeler�m�z�n 
açılışlarını yapmaya devam 
edeceğ�z. Devgealtı p�kn�k 
alanımız b�tmek üzere, Boz-
caal� Mahalles�ne çok 
öneml� b�r tes�s kazandırdık. 
Bunların har�c�nde Görele 
Beled�yes� �lçede dört kol-
dan çalışmalarını sürdürü-
yor. Görele �ç�n çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Bu açı-
lışta tüm s�yas� part� tems�l-
c�ler�m�z� de burada görüyo-
rum. B�rl�kten güç doğar, 
ayaklarınıza sağlık” ded�.

DEVA’lılar esnaf z�yaret�nde

landı.
Durmuş,z�yaretlerde “7 

Kasım 2020 Cumartes� saat 
11.00'de Hüsey�n Resta-

urant'ta yapılacak olan 
1. Olağan Kongres�ne tüm 
esnaf ve vatandaşları davet 
ett�.

1. Sayfadan Devam
Eynes�l İlçe Umum� Hıfzıssıhha Ku-

rulu, koronav�rüsün yayılmasının ön-
lenmes� ve kamu sağlığının korunması 
amacıyla Ören beldes�ndek� Belen Ma-
halles�'nde öncek� gece yarısından �t�-
baren karant�na uygulanması kararı 
aldı.

Konuyla �lg�l� kararı Belen Mahalle-
s� Muhtarı Hüsey�n Kara sosyal medya 
hesaplarından paylaşarak, mahalle hal-
kına uyarılara ve kurallara uyulması ko-
nusunda çağrıda bulundu. Muhtar Kara 
yaptığı paylaşımda, “Belen Mahallem�z 
Gümüşlü Deres�, Kale yanı arasında Co-
v�d-19 vaka sayısının fazla olmasından 
dolayı öncek� gece 24'den �t�baren Ey-
nes�l Hıfzıssıhha kararı �le 14 gün ka-
rant�naya alınmıştır. Buradan Ortabağ'a 
yaya, araç g�r�ş� ve çıkışı yasaklanmış-
tır. Vatandaşlarımın kend� sağlıkları ve 
ceza almamaları �ç�n kurallara uymaları 
önemle r�ca olunur" ded�.

Keşap Beled�yes� b�r�m
müdürler� toplantısı yapıldı Araç ve yaya g�r�ş çıkışı yasaklandı
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1. Sayfadan Devam
T�rebolu Kaymakamı 

Cevat Gün ve Karayolları 
104. Şube Şefi Kadr� Altun-
taş’tan yapılan çalışmalarla 
�lg�l� b�lg� alan Val� Ünlü, 
bölgede sele kapılan jan-
darma personeller� ve kara-
yolları görevl�s�n� arama-
kurtarma çalışmalarının sağ-
lıklı yürütülmes� �ç�n hassas 
b�r çalışma yapılmasının ge-
rekl�l�ğ� neden�yle karayolu 
ulaşımının serv�s yolundan 
ver�ld�ğ� bölümde ulaşımın 
tekrar aynı güzergahtan ve-
r�lmes� �ç�n yapılan çalış-
maların planlanan zamanda 
b�t�r�lmes� �ç�n her türlü ted-
b�r�n alınmasını ve herhan-
g� b�r aksaklığa meydan ve-
r�lmemes�n� �sted�.

1. Sayfadan Devam
Gel�şen ve büyüyen kentler�n �mardak� avantajlarına 

vurgu yapan G�resun TSO Başkanı Çakırmel�koğlu, 
“Bugün t�car� ve sosyal alan sorunu yaşamayan �ller da�ma 
büyümeye dönük potans�yel� �ç�nde barındırmaktadır. G�re-
sun g�b� araz� sorunu yaşayan kentler �se bu avantaja çok 
sah�p olamamaktadırlar. Bu bağlamda yapılab�lecek en 
öneml� çözüm yolu �se yen� araz�ler� �nsanların kullanımına 
sunmaktır. Geld�ğ�m�z aşamada G�resun şeh�r merkez�n�n 
beklent�s� bu yönded�r, b�zler�nde uğraşı G�resun Güney 
Çevre Yolu �le bu olumsuzluğa olumlu katkı sunmaktır. G�-
resun Güney Çevre Yolu şehr�n 5 km. üst bölges�nden ge-
çecek olması �le şehr�m�z�n orta ve uzun vadede b�rçok so-
rununa çözüm üreteb�lecekt�r.” ded�.

G�resun’un t�carette organ�ze depo ve sanay� s�teler�ne 
�ht�yacı olduğunu �fade eden G�resun T�caret ve Sanay� 
Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Hasan Çakırmel�koğlu, 
“Mevcut şeh�r merkez�n�n sosyal ve kültürel alanlara bıra-
kılması, şehr�n t�car� sahalarının yen� bölgelere taşınab�-
lecek noktaya get�r�lmes� �ç�n Güney Çevre Yolu öneml�d�r. 
Kent �le alternat�f bağlantılı yol ağları üzer�ne oluşturula-
cak �marlı t�car� alanlar b�r çok sektörde büyümen�n de 
önünü açacaktır. Bugün araz� darlığı neden�yle konutta ya-
şanan mal�yet yüksekl�ğ� �l�m�zde c�dd� sorunların başında 
gelmekted�r. Bu bakımdan beklent�m�z, G�resun’un makus 
tal�h�n�n değ�ş�m�ne katkı sağlayacak G�resun Güney Çevre 
Yolu Projes�’n�n 2021 yılı �le yatırıma dönüşmes�d�r.” açık-
lamasında bulundu.

“Güney Çevre Yolu b�rçok soruna çözüm üreteb�lecekt�r”

Val� Enver Ünlü, T�rebolu-Doğankent
yolunda �ncelemelerde bulundu

Yetk�l�ler tarafından Val� 
Ünlü’ye ver�len b�lg�de 
Muttab Köprüsünün 3 açık-
lıklı ve 92,40 metre uzunlu-
ğunda olduğu, bugüne 
kadar yapılan çalışmalarda 
A ve D aksı kenar ayakla-
rında forekazık ve temel 
�malatlarının tamamlanmış 
olduğu, elevasyon çalışma-
larının devam ett�ğ�, B ve C 
aksı orta ayaklarda B aksı 
forekazık �malatlarının ta-
mamlanmış olduğu, radya 
temel �malatlarının devam 
ett�ğ�, C aksında �ş�n prog-
ramına göre devam ett�ğ� 
ve köprü �nşaatının planlan-
dığı g�b� en kısa sürede yıl 
sonuna kadar tamamlana-
rak trafiğe açılacağı bel�rt�l-
d�.

Val� Ünlü, 22 Ağustos ta-
r�h�ndek� sel felaket�nde, �ş 
mak�nası �le b�rl�kte sele ka-
pılan operatör Al� Akbu-
lut’u arama çalışmaları �le 
�lg�l� kurulan AFAD Mob�l 
Koord�nasyon Merkez�n� 
de z�yaret ederek, çalışma-
lar hakkında b�lg� alarak 
bölgedek� arama-tarama fa-
al�yetler�n�n son durumunu 
değerlend�rd�.

AK Part� İstanbul 
M�lletvek�l�, S�v�l Top-
lum ve Halkla İl�şk�ler 
Başkan Yardımcısı, G�-
resun-P�raz�zl� hem-
şehr�m�z Hasan Turan, 
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop ve 
beraber�ndek� heyet �le 
İzm�r’dek� deprem böl-
ges�ne g�derek çalış-
maları yer�nde �ncele-
y�p, depremden etk�le-
nen vatandaşlar �le gö-
rüştü.

M�lletvek�l� Turan, 
TBMM Başkanı Şen-
top �le İzm�r’dek� dep-
rem�n ardından göçük 
altındayken Tarım ve 
Orman Bakanı Bek�r 
Pakdem�rl� �le yürekle-
r�m�z� sızlatan telefon 
konuşmasını gerçek-
leşt�ren ve deprem�n 
sembol �sm� hal�ne 
gelen Buse Hasyıl-
maz’ı da tedav� gördü-
ğü hastanede z�yaret 
ett�.

G�resun Beled�yes� Fen İşler� Müdürlüğü’ne bağlı 
ek�pler şehr�n muhtel�f yerler�nde çalışmalarına ara ver-
meks�z�n devam ed�yor. Bu kapsamda; Hacıs�yam Ma-
halles� Sazbey�mevk��nde kaldırım yen�leme, yen� has-
tane yanında menfez çalışması, Seldeğ�rmen� Mahalles� 
Kabacakuz Sokak’ta parke yen�leme ve Cumhur�yet 
Mahalles�’nde asfalt ser�m �şlem� gerçekleşt�r�l�yor.

Beled�ye Fen İşler� Müdürlüğü yetk�l�ler�, yaptığı 
açıklamada: “Ek�pler�m�z yaz kış demeden çalışmaları-
na aralıksız devam ed�yorlar. Özell�kle asfalt ser�m, kal-
dırım tretuvar, mahallelerde parke döşeme çalışmaları-
mız artarak sürüyor. Şehr�n gel�ş�p güzelleşmes� adına 
ek�pler�m�z�n yoğun mesa� harcadıklarını �fade etmek �s-
t�yorum. Yaz aylarında mahalleler�m�zdek� eks�kl�kler� 
g�dererek şehr�n estet�k dokusunu her da�m muhafaza 
edeceğ�z.” ded�.

G�resun’da üst yapı çalışmaları sürüyor

Selden sonra ş�md� de deprem bölges�nde

http://info@linra.com.tr
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10 Ek�m’de İstanbul’dan 
b�s�kletle yola çıkan Yüksel 
Sarıç�çek G�resun’da mola 
verd�. ‘İstanbul’dan çıktım 
yola, 81 �lde verd�m mola’ 
adıyla başlattığı proje �le �k� 
etap hal�nde Türk�ye’y� do-
laşmaya başlayan Sarıç�çek, 
hem akt�f olarak spor yapı-

Sağlık Bakanı Fahrett�n Koca İzm�r'de yaptığı açık-
lamada Koronav�rüs salgınını hatırlattı. Bakan Koca, 
"Hep�m�z can derd�ndeyd�k, Koronav�rüs'ü unutmuş ola-
b�l�r�z, yen�den d�kkat etmel�y�z." �fadeler�n� kullan-
dı.Öte yandan Bakan Koca, depremzedelerden üçünün 
ağır yaralı, sek�z k�ş�n�n de yoğun bakımda olduğunu 
açıkladı.

Koca'nın açıklamaları özetle şu şek�lde:"Öncek� 
gece saat 01.00 sıralarında hep�m�z� mutlu eden b�r ge-
l�şme olmuştu. 70 yaşındak� büyüğümüz Ahmet amca 
enkazdan sağ çıkmıştı. Ahmet amcamız d�yal�ze alındı, 
durumu �y�. İnc� kızımızın genel durumu �y�, kend�s�n� 
z�yaret ett�m. Organ fonks�yonları ve doku zedelenmes� 
neden�yle kontrol altında.Buse kızımız 1-2 güne taburcu 
olacak. Doğanlar apartmanında 3 çocuğu �le sağ çıkarı-
lan Seher Per�nçek dah�l�ye serv�s�nde tedav� ed�l�yor.

2 çocuğun durumu �y�. 7 yaşındak� kardeşler� ne 
yazık k� enkazdan çıkarıldığında hayatını kaybett�, 1 ço-
cuğa �se enkaz altında ulaşılamadı.Bunlar zor günler, bu 
şoku atlatamayız. Hep�m�z can derd�ndeyd�k, korona v�-
rüsü unutmuş olab�l�r�z, yen�den d�kkat etmel�y�z. Yen� 
can kayıplarının önüne geçmel�y�z."

M�ll� Savunma Bakanlı-
ğı, PKK/KCK terör örgütü 
mensuplarının yurt �ç�ne ge-
ç�ş�n� kısıtlamak, yurt �ç�n-
de/dışında barınmasını en-
gellemek ve eylem kab�l�ye-
t�n� yok etmek maksadıyla 
�cra ed�len operasyonlar ne-
t�ces�nde son b�r ayda yurt 
�ç�nde 56, yurt dışında 78 
olmak üzere 134 terör�st�n 
etk�s�z hale get�r�ld�ğ�n� b�l-
d�rd�.

M�ll� Savunma Bakanlı-
ğından (MSB) yapılan açık-
lamaya göre, MSB Basın 
Halkla İl�şk�ler Müşav�rl�-
ğ�nde görevl� B�nbaşı Pınar 
Kara tarafından b�lg�lend�r-
me toplantısı gerçekleşt�r�l-
d�.

Türk S�lahlı Kuvvetle-
r�'n�n Türk�ye ve Türk halkı-
nın güvenl�ğ�n� sağlamak 
maksadıyla yurt �ç� ve yurt 
dışında PKK/KCK/PYD-
YPG başta olmak üzere 
DEAŞ dah�l terör örgütler�-
ne karşı mücadeles�n� karar-
lılıkla sürdürdüğünü bel�r-
ten Kara, "PKK/KCK terör 
örgütü mensuplarının yurt 
�ç�ne geç�ş�n� kısıtlamak, 
yurt �ç�nde/dışında barınma-

B�s�klet�yle Türk�ye turuna çıktı
B�s�kletle Türk�ye’y� dolaşan Yüksel Sarıç�çek, herkes� spora teşv�k etmek �st�yor. Emekl� olduktan 
sonra akt�f olarak spora yönelen Sarıç�çek, Türk�ye turunu yaklaşık 8 ayda tamamlamayı planlıyor.

yor hem de ülken�n dört b�r 
yanındak� arkadaşlarını z�-
yaret ed�yor. G�resun’da ün�-
vers�teden arkadaşı olan 
Mesut Kanber’� z�yaret 
eden Yüksel Sarıç�çek, b�r-
l�kte esk� günler� yad ett�ler.

Daha önce de b�s�kletle 
Türk�ye’y� dolaşan Yüksel 

Sarıç�çek, emekl� olunca 
akt�f olarak spor hayatına 
devam ed�yor. Sarıç�çek bu 
konuda herkese örnek 
olmak �sted�ğ�n� bel�rterek, 
“Bu sene emekl� oldum. 
Emekl� olunca da �nsanların 
gayet sosyal ve akt�f b�r şe-
k�lde sporun �ç�nde yaşaya-

b�leceğ�n� kend�me kanıtla-
mak ve arkadaşlarıma örnek 
olmak �ç�n böyle b�r proje 
başlattım. Projen�n adı da 
‘İstanbul’dan çıktım yola 81 
�lde verd�m mola’ şekl�nde. 
Yan� her �le g�d�p en az b�r 
gece kalıp o yören�n kültü-
rünü tanımak, �nsanlarıyla 
sohbet etmek �ç�n bu şek�lde 
yaklaşık 7-8 ayda tamamla-
mayı düşünüyorum. İstan-
bul’dan çıkıp 81 �l� gez�p 
tekrar İstanbul’a dönerek 
bunu tamamlamak �st�yo-
rum” ded�.

Sarıç�çek, Avrupalıların 
b�s�klet turları konusunda 
çok akt�f olduğu söyleyerek 
ülkem�z�n bu konudak� ek-
s�kl�ğ�n�n g�der�lmes� gerek-
t�ğ�n� söyled�. Sarıç�çek, 
“Amacım her yaşta sporun 
yapılab�leceğ� göstermek. 
Özell�kle Avrupa’dan b�r 
sürü �nsan b�s�kletle Türk�-
ye’y� gez�yorlar. B�z�m bu 
konuda b�r eks�kl�ğ�m�z var 
ve bunu kırmak �st�yorum. 
Oradan �nsanlar gel�p bura-
da yapab�l�yorlarsa b�zde en 
azından kend� ülkem�zde 

bunu yapalım, sonra b�zde 
onların ülkeler�ne g�der�z 
d�ye düşünüyorum. Şu anda 
yaklaşık 20 gün oldu başla-
yalı ve gayet �y� g�d�yor. Bu 
şek�lde g�derse daha büyük 
projeler yapmayı düşünüyo-
rum. Orta Asya’ya g�tmek 
g�b� Türk� Cumhur�yetlere 
g�tmek g�b�. Öncel�kle ama-
cım sporu sevd�rmek ve 
örnek olmak” d�ye konuştu.

B�s�klet turunun �lk eta-
bında Karaden�z bölges�n� 
ve sonrasında Ege �le Akde-
n�z’� dolaşmayı hedefleyen 
Yüksel Sarıç�çek, kışın ar-
dından �k�nc� etapta Doğu 
Anadolu, İç Anadolu ve Gü-
neydoğu Anadolu’yu dola-
şacağı söyled�. Sarıç�çek, 
“Buradan Trabzon’a oradan 
da Gümüşhane’ye geçece-
ğ�m. Çünkü rotamı ç�zerken 

mevcut şartları da göz 
önüne alıyorum. Önümüz 
kış, kış gelmeden önce Ka-
raden�z’� tamamlayıp tekrar 
Marmara’ya dönüp oradan 
Ege’ye �nmek �st�yorum. 
Aralık-Ocak aylarında o böl-
gede b�s�klet sürmek daha 

sağlıklı. Daha sonra baharın 
gelmes�yle b�rl�kte Doğu 
Anadolu’dan kuzeye çıkıp 
Artv�n’e kadar g�tmek ve 
tekrar Doğu Anadolu ve İç 
Anadolu’yu gez�p İstan-
bul’a dönmek planlıyorum” 
şekl�nde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca: Hep�m�z can derd�ndeyd�k, Koronav�rüs'ü
unutmuş olab�l�r�z, yen�den d�kkat etmel�y�z

MSB: 'B�r ayda 134 terör�st etk�s�z hale get�r�ld�’
sını engellemek ve eylem ka-
b�l�yet�n� yok etmek maksa-
dıyla �cra ed�len operasyon-
lar net�ces�nde son b�r ayda 
yurt �ç�nde 56, yurt dışında 
78 olmak üzere 134 terör�st 
etk�s�z hale get�r�lm�şt�r. Te-
rör�stler tarafından kullanı-
lan 197 adet s�lah mevz�, sı-
ğınak, barınak, mağara ve 
depo bulunarak kullanıla-
maz hale get�r�lm�ş, ayrıca 
117 adet EYP tesp�t ed�lerek 
�mha ed�lm�şt�r" d�ye ko-
nuştu.

Hudut güvenl�ğ�n�n 
hudut b�rl�kler� tarafından 
alınan tedb�rler artırılarak 7 
gün 24 saat esasına göre sağ-
landığını kaydeden Kara, 
"PKK/PYD-YPG terör ör-
gütünün finans kaynakların-
dan kaçakçılık ve uyuşturu-
cu �le mücadeleye yönel�k 
hudut hattında alınan tedb�r-
ler ve �cra ed�len operasyon-
lar net�ces�nde çok sayıda 
s�lah, müh�mmat ve yasa 
dışı malzeme ele geç�r�lm�ş-
t�r. Ayrıca, Sınır F�z�k� Gü-
venl�k Tedb�rler� kapsamın-
da Sur�ye sınırında 832 k�-
lometre, İran sınırında 141 
k�lometre olmak üzere top-
lam 973 k�lometre Modüler 
Beton Duvar �nşa ed�lerek 
hudut emn�yet tedb�rler� ar-
tırılmıştır. Hudut b�rl�kler�-
m�z�n �mkan ve kab�l�yetler� 
sürekl� olarak gel�şt�r�lerek 
sınır güvenl�ğ�nde etk�n ted-
b�rler�n alınması sağlan-
maktadır" şekl�nde konuştu.

"400 b�nden fazla Sur�-
yel� evler�ne döndü”

Türk S�lahlı Kuvvetler� 
tarafından Fırat Kalkanı, 
Zeyt�n Dalı ve Barış Pınarı 
harekatlarıyla terörden te-
m�zlenen alanlarda huzur ve 
�st�krarın devamını sağla-
mak �ç�n mayın/EYP tem�z-
l�ğ� �le hayatın normale dön-
dürülmes�ne yönel�k altyapı 
ve günlük hayatı destekleme 
çalışmalarına d�ğer kamu 
kurum ve kuruluşlar �le ko-
ord�nel� olarak devam ed�l-
d�ğ�n� anlatan Kara, "Ocak-
Eylül 2020 dönem�nde �cra 
ed�len operasyonlarda Barış 
Pınarı Harekat bölges�nde 
813, Zeyt�n Dalı Harekat 
Bölges�nde 115, Fırat Kal-
kanı Harekat bölges�nde 
259 mayın ve EYP tesp�t 
ed�lerek etk�s�z hale get�r�l-
m�şt�r. İdl�b �le �lg�l� olarak 
5 Mart Mutabakatı �le sağla-
nan ateşkes sonrası bölgen�n 
emn�yet� alınmış ve bölgede 
yaşanan �nsanlık dramına 

son ver�lm�şt�r. Bugüne 
kadar 400 b�nden fazla Sur�-
yel� evler�ne, yurtlarına gö-
nüllü, güvenl� ve saygın b�r 
şek�lde ger� dönmüştür" 
ded�.

"Kalıcı barış ve �st�krar 
Ermen�stan'ın Azerbay-
can'ın öz topraklarından çe-
k�lmes�yle sağlanacak"

Azerbaycan'dak� gel�ş-
melerle �lg�l� açıklamalarda 
bulunan Kara, şunları kay-
dett�:"B�l�nd�ğ� üzere Erme-
n�stan, 27 Eylül 2020'de baş-
lattığı �nsanlık dışı saldırıla-
rına 10 Ek�m, 18 Ek�m ve 
26 Ek�m'de �lan ed�len ateş-
keslere rağmen, doğrudan s�-
v�ller� ve yerleş�m yerler�n�, 
uluslararası hukuka aykırı 
olarak hedef almak suret�yle 
devam etmekted�r. Bu saldı-
rılarda bugüne kadar Azer-
baycan vatandaşlarından 91 
s�v�l hayatını kaybetm�ş ve 
400 s�v�l yaralanmıştır. Ka-
lıcı barış ve �st�krar, Erme-
n�stan'ın terör�st ve paralı as-
kerler� ger� göndererek 30 
yıldır �şgal ett�ğ� Azerbay-
can'ın öz topraklarından çe-
k�lmes�yle sağlanacaktır. 
Azerbaycan, bugüne kadar 
meşru müdafaa hakkı kap-
samında kend� kend�ne yet-
t�ğ�n�, topraklarını �şgalden 
kurtarmaya mukted�r oldu-
ğunu gösterm�şt�r. Azerbay-
can Türkü kardeşler�m�z�n 
haklı davasında bundan 
önce olduğu g�b� bundan 
sonra da yanlarında olmaya 
ve destek vermeye devam 
edeceğ�z."

"20 b�n 571 personel 
�hraç ed�ld�”

Kara, FETÖ �le mücade-
leye �l�şk�n yaptığı açıkla-
mada, "FETÖ �le mücadele 
�lg�l� kurumlarla koord�nel� 
olarak yen� b�lg�, belge ve 
ver�ler ışığında kararlılıkla 
sürdürülmekted�r. Bu kap-
samda yürütülen soruştur-
malar net�ces�nde 15 Tem-
muz 2016'dan bugüne kadar 
toplam 20 b�n 571 personel 
�hraç ed�lm�ş, 3 b�n 551 per-
sonel hakkında �se adl� ve 
�dar� süreç devam etmekte-
d�r" �fadeler�n� kullandı.
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Konsantrasyon eksikliği

Giresunspor, sahasında oynadığı maçta Ümraniyespor’a 
1-0 yenilerek sevenlerini üzdü. Yeşil-beyazlıların o eski coş-
kulu oyunundan Ümraniyespor müsabakasında eser yoktu.

Yeşil-beyazlı ekibimiz, doksan dakika boyunca çok dur-
gun gözüktü. Geçen haftaki Altay maçının ertelenmesinin 
konsantrasyon eksikliğine neden olduğunu düşünüyorum. 
Ara verilmeden gidilen ligde oyuncuların mo�vasyonu her 
zaman daha farklı olur. Uzun lig maratonunda böyle maçlar 
zaman zaman olacak�r.

Nalepa durgun, Caner üretemezken, Traore vasa�n üze-
rine çıkamadı. Balde bir önceki maçın performansının çok 
uzağında bir görüntüdeydi.

Eren’den forvet arkası olarak görev yap�ğı maçlarda 
verim alınamıyor. Bu oyuncu forvet ya da kanat olarak oy-
nadığında daha etkili oluyor.

Golü 22. dakikada yiyen bir takımda değişiklikler için 
çok fazla beklenildiği düşüncesindeyim. Kenarda ön bölge-
nin alterna�fi olarak bekleyen Yasin Ozan, 90’dan sonra dü-
şünülüyor. Skor olarak geride olan bir takımın yap�ğı beş 
değişikliğin üçü savunma ağırlıklı oyunculardan yana oldu.

Oyununun ikinci bölümünde Caner’in yerine Eren çeki-
lip, Yasin Ozan’a Balde’nin yanında, sağda ise hızlı bir oyun-
cu olan Muhammed Himmet’e görev verilebilirdi.

Aslında Hakan Hoca’ya bu konuda da çok fazla yüklen-
memek gerekir. Çünkü sahada birden fazla beklenen per-
formansının uzağında oyuncu olması planları alt üst edebi-
liyor.

Ofansif özellikli alterna�f oyuncular var ama Madinda 
ve Milinkovic 5+1 statüsünden dolayı kadro yapamıyor. 
Keşke sezon öncesi kadro planlaması yapılırken, dokuz 
değil de yedi yabancı alınsa ve aynı mevkilere yerli oyuncu-
lar tercih edilseydi. O zaman Hakan Hoca’nın eli daha da 
bollaşacak�.

Rakip Ümraniyespor’un yabancıları ortaya koydukları 
oyunla öne çık� ve takımlarının üç puan almasında önemli 
pay sahibi oldu.

Maçın hakemi Kadir Sağlam, skoru korumak adına yata 
yata maçı tamamlamak isteyen Ümraniyesporlu oyuncula-
rın bu davranışına göz yumdu. Giresunspor’a kartlar kolay 
çıkarken, Ümraniyesporlular’a benzer pozisyonlarda kart 
gösterilmedi.

Giresunspor’un yabancıları ise bu müsabakada oldukça 
durgundu. Kaybedilen 3 puanın telafisi elbette mümkün. 
İnşallah bu oyunu önümüzdeki haftalarda bir daha izleme-
yiz.

TFF, Amatör liglerin 2021 
Ocak ayı sonunda başlatılma-
sına karar verildiğini duyur-
du.

TFF'den yapılan açıklama-
da şu ifadelere yer verildi: 
"Türkiye Futbol Federasyonu 
Yönetim Kurulu, 31.10.2020 
tarihli toplantısında, amatör 
müsabakaların, 2021 Ocak 
ayı sonunda, o anki pandemi 
şartlarına göre ilgili ve yetkili 
kurum ve kuruluşlarla görü-
şülerek müsabakaların başla-
tılmasını kararlaştırmıştır."

Giresunspor’un antrenörü Ümit Şengül, 1-0 kaybettik-
leri Ümraniyespor müsabakası sonrasında özeleştiride bu-
lundu.

Ümit Hoca; “3 puana odaklanmıştık ama maça çok dur-
gun başladık. Hemen hemen her hafta gol yedik. Bir öz 
eleştiri yapmamız lazım. En azından bunun önüne geçebil-
meliyiz. En azından gol yemeden maçları kazanmamız 
lazım. Bunun için çalışmalarımızı çok daha yoğunlaştıraca-
ğız. Maalesef hakem ikinci yarıda rakip takımın oyunu ya-
vaşlatma adına yaptığı her şeye göz yumdu. Bütün kartları 
bize kullandı ama rakibin oyunu yavaşlatma adına yaptığı 
hiçbir şeye müdahale etmedi ve bir tane kart gösterdi. Ol-
ması gereken çok sert bir müdahaleydi. Biz bundan sonra-
ki maçları kazanmaya çalışacağız. İnşallah önümüzdeki 
hafta Bandırmaspor maçında 3 puanı alıp, istediklerimizi 
sahaya yansıtmayı hedefliyoruz. Geçen hafta maç oynama-
mamız oyuncularımızın ritmini kaybettirdi. Onun sıkıntısını 
yaşadık. Ama bu durumu düzelteceğiz. İnşallah son mağ-
lubiyetimiz olur" şeklinde konuştu.

Ümraniyespor’un teknik 
adamı Recep Uçar, Giresuns-
por’u yenmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getirdi.

Recep Hoca; “Göreve maç-
tan 3 gün önce başladım. 

Amatör l�gler�n başlangıç tar�h� bell� oldu
Açıklamada, müsabakaları 

2021 yılının ocak ayı sonun-
da oynatabilmek adına ge-
rekli şartlar şöyle sıralandı:

1- Pandemi sürecinde 
amatör liglerde yer alan ku-
lüplerin, futbolcuların ve tüm 
paydaşların sağlığı öncelik 
olmak üzere koşulların oluş-
ması halinde Amatör Lig mü-
sabakalarının başlatılabilme-
sine ilişkin gerekli talimatla-
rın hazırlanması

2- Öncelikle başlatılması 
düşünülen Bölgesel Amatör 

Lig'e katılacak kulüplerin ka-
tılım formları kasım ayında 
alınmaya başlanmasına, aynı 
şekilde büyükler kategorisin-
de en üst yerel lige katılacak 
kulüplerinde vize-referans iş-
lemleri aralık ayında başlatı-
lacaktır. 2020-2021 Sezonu 
Amatör Futbol Liglerinde Uy-
gulanacak Esaslar kitapçığı-
mız aralık ayında yayınlan-
masına, ocak ayından itiba-
ren lisans vize ve transfer iş-
lemleri TFF Bölge Müdürlük-
lerinde yapılmaya başlanılma-
sı

3- 2020-2021 sezonu 
ocak-şubat transfer ve tescil 
döneminde Bölgesel Amatör 
ve Yerel Amatör liglerde yer 
alan kulüplere tescil edilerek 
lisans alan amatör futbolcu-
ların, 2020-2021 sezonu Böl-
gesel Amatör Lig ve Yerel 
Amatör Lig müsabakalarının 
Kovid-19 salgını nedeniyle oy-
nanamaması veya liglerin baş-
lamasından sonra planlandığı 
şekilde tamamlanamaması ha-

linde 2021-2022 sezonu 1. 
transfer ve tescil döneminde 
en son tescilli oldukları kulü-
bün yazılı muvafakatı olmak-
sızın başka bir kulübe ama-
tör futbolcu statüsünde tes-

cil edilememeleri
4- 2021 Ocak ayı sonun-

da, o anki pandemi şartlarına 
göre ilgili ve yetkili kurum ve 
kuruluşlarla görüşülerek mü-
sabakalar başlatılması.

Şengül’den özeleşt�r�

Ümran�yespor çok mutlu
Zor bir maç olacağını düşü-
nüyorduk. Giresunspor son 
oynadığı 3 iç saha maçını kay-
betmemişti. 2 galibiyet 1 be-
raberliği vardı. Son 4 haftada 
3 galibiyet 1 beraberlik alan 

bir takımdı. Rakibimizin 
güçlü yönlerini biliyorduk. 
Ama bunun karşısında bizim-
de bir hazırlığımız oldu. 
Maçın genelinde oyunculara 
verilen görevleri yerine getir-
diklerini düşünüyorum. İlk 
yarı istediğimiz gibi geçti. 
Hemen hemen hiç pozisyon 
vermeden tamamladık. 
Benim adıma ilk maçım ve 
futbolcularla 3 günlük ant-
renman yaptık ve bunların 
geri dönüşleri çok iyi oldu. 
Verilen görevleri yerine geti-
rip buradan 3 puanla mutlu 
bir şekilde dönüyoruz” açıkla-
masını yaptı.



02 Kasım  2020  Pazartesi                   Yıl:1                         Sayı:164

İNŞAAT YAPI MARKET Aydınlar Mah.
Sivas Cad. 2 GİRESUN

0454 225 84 57

Giresunspor sahasında oynadığı karşılaşmada Ümraniyes-
por’a 1-0 mağlup oldu. Son beş maçında 11 puan alma başa-
rısı gösteren Yeşil-beyazlılar, Cumartesi günü misafir ettiği 
Ümraniyespor karşısında ortaya koyduğu oyun ve elde ettiği 
sonuçla üzdü. İlk yarıda pozisyon bulmakta zorlanan Çota-
naklar, 22. Dakikada kalesinde gördüğü golle devreyi 1-0 
yenik kapattı. İkinci yarıda da beklenen oyunu sergileyeme-
yen Giresunspor, skor tabelasını değiştiremedi ve sahadan 1-
0 yenik ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada ceza sahasına çıkan kaleci Ahmet Eyüp’ten sıy-

rılan Balde’nin kaleye gönderdiği topu defans oyuncuları 
uzaklaştırdı.

22. dakikada Alaaddin’in sağdan ceza sahasına yaptığı or-
taya yatarak vuran Gökhan’ın şutu, defansa da çarparak ağla-
ra gitti: 0-1

42. dakikada Gökhan’ın serbest vuruşunda kaleci Tolga-
han güzel bir refleksle topu uzaklaştırdı.

52. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eren’in şutu 
az farkla dışarı çıktı.

67. dakikada Gomis’in ceza sahasına ortasında defanstan 
seken topa Hüseyin ile Tolgahan birlikte hareket etti. Top ka-
leci Tolgahan da kaldı.

82. dakikada Nalepa’nın kullandığı köşe atışında Balde’nin 
kafa vuruşunu kaleci çizgiden çıkardı. Sonrasında defans topu 
uzaklaştırdı.

Oynadığı son dört karşılaşmada yenik durma düşmesine 
rağmen geri dönüşlere imza atarak toplamda 10 puan alma-
yı başaran Giresunspor, Ümraniyespor karşısında ise maçı çe-
viremedi.

Yeşil-beyazlılar, 22. Dakikada kalesinde gördüğü gole kar-
şılık veremedi ve doksan dakikanın sonunda sahadan puansız 
ayrıldı.

Giresunspor bu sezon evdeki ilk yenilgisini Ümraniyes-
por karşısında aldı. İç sahada oynadığı üç maçta hanesine 
yedi puan yazdırmayı başaran Çotanaklar, Ümraniyespor 
karşılaşmasında beklenen oyunu sergileyemedi ve doksan 
dakikanın sonunda sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Yeşil-
beyazlılar iç sahadaki ilk hüznünü Ümraniyespor karşısında 
yaşadı.

G�resunspor sahasında oynadığı maçta Ümran�yespor’a 1-0 yen�ld�. 22. Dak�kada kales�nde 
gördüğü gole karşılık veremeyen Yeş�l-beyazlılar, oyun olarak da beklent�ler�n uzağında kaldı.

Ne oldu sana?
STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Kadir Sağlam *, Emrah Ünal *, Hakan Karabalcık 
*
GİRESUNSPOR: Tolgahan **, Kerem * (Dak. 68 Hayrullah *), 
Diarra ** (Dak. 90+1 Mehmet Taş), Sadi **, Hüsamettin *, , 
Anthony Uzodimma * (Dak. 72 Erol Can *), Nalepa *, Eren * 
(Dk. 90+1 Yasin), Caner Hüseyin *, Traore * (Dak. 68 Sergio 
Junior *), Balde *
ÜMRANİYESPOR: Ahmet Eyüp **, Alaaddin **, Fernandes 
***, Glumac ***, Ercan **, Hasan Batuhan **, Gökhan ***, 
Gomis ** (Dak. 80 Denizhan *), Kevin Mayi ** (Dak. 80 Tur-
gut Doğan *), Serkan * (Dak. 71 Yusuf Emre *), Zivkovic 
*(Dak. 49 Hüseyin *)
SARI KARTLAR: Traore, Nalepa, Hüsamettin, Balde, Diarra 
(Giresunspor)- Hasan Batuhan, Ercan (Ümraniyespor)
GOL: Dak. 22 Gökhan (Ümraniyespor)

0-1

Giresunspor-Ümraniyespor maçının hakemi Kadir Sağ-
lam, kötü yönetiminden dolayı ev sahibi ekipten tepki 
aldı.

Giresunsporlu oyunculara çok kolay sarı kart çıkartan 
Kadir Hoca, benzer pozisyonlarda Ümraniyesporlu futbol-
culara kart göstermedi. Ümraniyesporlular’ın zaman çal-
maya yönelik davranışları sonrasında her hangi bir uyarı-
da bulunmayan Kadir Sağlam’a maç bitiminde soyunma 
odasına giderken, protokol tribününden alkışlarla tepki 
gösterildi.

Hakeme alkışlı tepk�

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenli-
koğlu, Ümraniyespor ile yapılan karşılaşma-
yı tribünden takip etti.

Başkan Şenlikoğlu ilk yarının bitiminde 
Başkan Hakan Karaahmet ile ayaküstü soh-
bet ederek takımın son durumu hakkında 
bilgi aldı. 

Müsabaka sonrasında stattan üzgün ay-
rılan Başkan Şenlikoğlu, Giresunspor’un 
önümüzdeki maçlarda elde edeceği başarılı 
sonuçlarla Ümraniyespor yenilgisini unuttu-
racağına inandığını söyledi.

Şenl�koğlu da maçtaydı

Evdek� �lk yen�lg�Rak�p yerden kalkmadı

Ümraniyesporlu oyuncular, 1-0 kazan-
dıkları Giresunspor maçının son bölümle-
rinde deyim yerindeyse yerden kalkmadı.

Yeşil-beyazlılar karşısında golü 22. Da-
kikada bulan Ümraniyesporlu oyuncular 
ikinci yarının ortalarına doğru sakatlık ba-
hanesiyle sık sıkı kendilerini yere bıraka-
rak, oyunun durmasına neden oldu. Gire-

sunsporlu Eren Tozlu başta olmak üzere 
oyuncular sık sık hakeme ‘Yeter artık’ di-
yerek tepki gösterse de oyun durmaya 
devam etti. 

Son dakikalarda bir pozisyon sonra-
sında Giresunsporlu Sergio bu duruma 
tepki göstermek için centilmenlik gereği 
topu rakibine vermedi.

Bu kez olmadı
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