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Giresun Belediyesi, şehrin 
bütün mahalle ve sokakların-
da altyapı çalışmalarını sür-
dürüyor.İçme suyu, yağmur 
suyu ve kanalizasyon hattı ça-
lışmalarında kalıcı çözümler 
yapan Giresun Belediyesi alt-
yapı sorunlarını yakından 
takip ederek vatandaşların ya-
şamlarını ve sağlığını etkile-
yecek problemlere kalıcı çö-
zümler getiriyor. Belediye 
Başkanı Aytekin Şenlikoğ-
lu’nun göreve başladığı gün-
den bugüne kadar 30 bin 
metre içme suyu şebekesi, 

Giresun Belediyesi bünyesinde yeni bir şeflik daha kurul-
du. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun talebi üzerine 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Gençlik İşleri 
Şefliği kurulması konusu Belediye Meclisinde görüşüldü ve oy-
birliğiyle kabul edildi.  Devamı Sayfa 2’de

Keşap'ta aşırı yağış sele neden oldu. Yaşanan afet son-
rasında, Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür selden et-
kilenen ev, iş yerleri ve ilçede zarar gören yerlerde incele-
melerde bulunarak bilgi aldı. Hasar gören mahallelerde 
saha çalışmalarının ivedilikle başladığını belirten Emür va-
tandaşların her zaman maddi manevi yanlarında olacakları-
nı ifade etti.  Devamı Sayfa 2’de

Dereli’de riskli ve hasarlı binaların yıkım işlemleri ta-
mamlanırken alt yapı ve üst yapı çalışmaları başladı. Yıkı-
lan hasarlı binaların yerine Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ta-
rafından yapılacak olan konutların ise temel atma faaliyet-
leri başladı.Dere yatağındaki binaların yıkımının tamamlan-
masının ardından afetzedelere teslim edilmek üzere ilk 
etapta yapılacak olan 270 konutun temeli atıldı.

Dereli’de başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında 
TOKİ’nin yüklenici firma yetkilisi olan İnşaat Mühendisi 
Erdi Yarışçı, yaptığı açıklamada “15 Eylül’de teslim aldığı-
mız afetzede inşaatlarının ilk temelini bugün atmaktayız 
ve 6 ay gibi bir süre içerisinde 8 blok inşaatı tamamlamış 
olacağız. 2021 yılının Mart ayı sonu Nisan ayı başında ta-
mamlamayı hedefliyoruz. Bu konuda yetkililer de bir an 
önce afetzedelerin konutlarına kavuşması için hassasiyetle 
takiplerini sürdürmektedir” dedi. Devamı Sayfa 3’te

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Çakırmelikoğlu stratejik yatırımlar arasında yer alan Er-
zincan-Gümüşhane-Giresun(Tirebolu)-Trabzon Demiryolu Pro-
jesinin son durumunu değerlendirdi.

Karadeniz’e indirilecek bir demiryolu projesinin hiç tered-
dütsüz Kelkit Havzası üzerinden sağlanması şarttır diyen Ça-
kırmelikoğlu “Tirebolu limanına odaklı proje ardından Trab-
zon’a bağlantılı bir hat ile Doğu Karadeniz limanları lojistik 
üst haline dönüştürülmelidir. 

Aksi bir çalışmanın meyvesiz ağaç görünümüne bürünece-
ği bilinmelidir” ifadelerine kullandı. Devamı Sayfa 3’te

Görme engelli öğrencilerin eğitime katılımı için ders ki-
taplarının seslendirilmesini amaçlayan "Kitaplar Dile Gelsin 
Projesi" başladı.Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tara-
fından yürütülen "Kitaplar Dile Gelsin" projesi ile görme 
engelli öğrencilerin eğitim öğretime katılımlarını ve içerik-
lere erişilebilirliği desteklemek için ders kitaplarının ses-
lendirilmesini amaçlanmaktadır. Devamı Sayfa 3’te

“Dem�ryolu projes�n�n
Kelk�t Havzası üzer�nden
sağlanması şarttır”

Şenl�koğlu “18 ay �ç�nde altyapıya 40 m�lyon TL harcadık”
“Yaşam kal�tem�z� daha da yükselt�yoruz”

20 bin metre ise yağmur 
suyu, kanalizasyon ve içme 
suyu kanal terfi merkezi ça-
lışması yapılırken, bu çalış-
malar karşılığında ise Beledi-
ye kendi bütçesinden 40 Mil-
yon TL harcamada bulunul-
du.

Belediye Başkanı Aytekin 
Şenlikoğlu, Giresun’umuzun 
gelecekte ihtiyaç duyacağı 
suyla ilgili büyük projelere 
imza atmak için bugünden ça-
lışmalarını gayretli bir şekilde 
sürdürdüklerini söyledi.

Devamı Sayfa 2’de

Derel�’de �lk etap konutların temel� atıldı

İçişleri Bakanlığı, ülke ge-
nelinde gerçekleştirilen yeni 
tip koronavirüs (COVID-19) 
denetimlerinin, sahada daha 
etkin yapılması için valiliklere 
"Koronavirüs salgını denetim-
leri" konulu genelge gönderdi. 
genelge kapsamında cadde, 
bulvar, sokaklarda bulunan gö-
revli ekip sayısı daha da artırı-
lacak. Denetimlerde, zabıta 
ekiplerinin tamamından yarar-
lanılabilecek. Şehirler arası ve 
şehir içi toplu ulaşım araçları 
ile ticari taksiler tek tek dur-
durularak, COVID-19 tedbirle-
rine uyulup uyulmadığına ba-
kılacak.

Devamı Sayfa 2’de

Denet�mlerde yen� dönem

Emür "Yağışın başladığı andan
�t�baren tüm ek�p sahadayız”

G�resun’da T�rebolu ve 
Esp�ye �lçeler�ne kurulacak 
3. Organ�ze Sanay� Bölges� 
�ç�n hazırlanan proje, Val� 
Enver Ünlü’ye tesl�m ed�ld�.

G�resun’a 3. Organ�ze 
Sanay� Bölges� kurulması 
�ç�n Ak Part� İl Başkanı 
Kenan Tatlı’nın başkanlı-

G�resun’a Organ�ze Sanay� Bölges� müjdes�
ğında yapılan toplantıya; Es-
p�ye Beled�ye Başkanı Mus-
tafa Karadere, Yağlıdere Be-
led�ye Başkanı Yaşar İbaş, 
T�rebolu Beled�ye Başkanı 
Burhan Takır, Doğankent 
Beled�ye Başkanı Rüşan 
Özden ve Güce Beled�ye 
Başkanı Aytek�n Boduroğlu 

katıldı.Toplantıda; G�resun 
3. Organ�ze Sanay� Bölge-
s�’n�n, G�resun’un doğu ke-
s�m�ndek� beled�yeler�n�n 
ortak mecl�s kararlarıyla, 
bölgey� kapsayacak şek�lde 
640 dönümlük alana kurul-
ması planlanırken; Organ�ze 
Sanay� Bölges�’n�n 440 dö-
nümlük bölümünün T�rebo-
lu ve 200 dönümlük bölü-
mününde Esp�ye'y� kapsa-
yacağı kayded�ld�.

Beled�ye bünyes�nde gençl�k
�şler� şefl�ğ� kuruldu

K�taplar “D�le Gels�n” projes� başlıyor
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GİRESUN GÜNCEL:
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(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

LPG’DE ŞOK FİYAT

3,373,37
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1. Sayfadan Devam
G�resun’un her yönden 

daha sağlıklı ve yaşanab�l�r 
b�r kent olması �ç�n ulaşım-
dan altyapıya, spordan çev-
reye kadar b�rçok alanda 
farklı projeler� hayata geç�-
ren G�resun Beled�yes�, 
yaşam kal�tes�n� yüksel-
tecek yatırımlara da �mza at-
maya devam ed�yor.

Beled�ye Başkanı Ayte-
k�n Şenl�koğlu’nun göreve 
başladığı günden bugüne 
kadar 30 b�n metre �çme 
suyu şebekes�, 20 b�n metre 
�se yağmur suyu, kanal�zas-
yon ve �çme suyu kanal terfi 
merkez� çalışması yapılır-
ken, bu çalışmalar karşılı-
ğında �se Beled�ye kend� büt-
çes�nden 40 M�lyon TL har-
camada bulunuldu.

Şenl�koğlu: “G�resun’un 
sağlıklı altyapıya kavuşması 
�ç�n çalışmalarımızı aralık-
sız sürdürüyoruz. Şehr�m�z-
de �çme suyu, kanal�zasyon 
ve yağmur suyu hattı yatı-
rımlarına devam ed�yoruz. 
Yaptığımız yatırımlar �le b�r-
l�kte şehr�m�z�n problemler� 
çözülerek halkımız daha mo-
dern ve çağdaş altyapıya ka-
vuşacak.Altyapı �le �lg�l� ça-
lışmalarımız belk� çevrem�-
z� rahatsız edeb�l�r. Bunun 
farkındayız ancak güzel ve 

1. Sayfadan Devam
Genelgede, COVID-19 

salgını neden�yle alınan ön-
lemlere, yaygın b�r şek�lde 
yürütülen �kaz, b�l�nçlend�r-
me ve denet�m faal�yetler�ne 
rağmen son dönemde toplu 

1. Sayfadan Devam
Beled�ye Başkanı Aytek�n Şenl�koğlu, gençlere yöne-

l�k h�zmetlere ağırlık verd�kler�n� söyleyerek: “Gençler�-
m�z�n sosyal, sport�f, kültürel ve sanatsal alanlara yön-
lend�r�lmes� konusunda azam� gayret göster�yor gençler�-
m�z� önems�yoruz.

Ülkem�z, genç nes�ller�n omuzlarında yükselecekt�r. 
Bu doğrultuda Beled�yem�z bünyes�nde kurduğumuz 
Gençl�k İşler� Şefl�ğ� b�r�m�m�zle gençler�m�z �ç�n çok 
farklı çalışmalara �mza atacağız.” ded�.

D�ğer yandan, Muhtarlık İşler� Müdürlüğü’nün kurul-
ması neden�yle Muhtarlık İşler� Şefl�ğ� kadrosunun �ptal� 
de Mecl�ste görüşülerek oyb�rl�ğ�yle kabul ed�ld�.

1. Sayfadan Devam
Keşap Beled�yes� Fen 

İşler� Müdürlüğü ek�pler� 
hasar gören mahallelerde ya-
şanan sel felaket� �le sahada 
�ved�l�kle çalışmalara başla-
dı. Keşap Beled�ye Başkanı 
Mehmet Emür vatandaşların 
her zaman madd� manev� 
yanlarında olacaklarını �fade 
ett�.

Başkan Emür "İlçem�z� et-
k�s� altına alan sağanak yağış 
sonrası mahalleler�m�zde ya-
şanan sel neden�yle Fen 
İşler� Müdürlüğü ek�pler�m�z 
�le sahada anında müdahale-
lerle çalışma başlattık. Afet�n 
açtığı yaraları sarmak �ç�n 
gece gündüz demeden Per-
şembe geceden ber� ek�pler�-
m�zle b�rl�kte sahada b�zzat 
yer alıyoruz.Ek�b�m�zle afe-
t�n yaşandığı mahalleler�m�z-
de bulunarak son durumu de-
ğerlend�rd�k.Yaralar hızla sa-
rılacak. 

Hemşehr�ler�m�z�n daha 
büyük b�r sorun yaşamaması 
�ç�n ek�pler�m�z çalışmaları-
na aralıksız devam ed�yor. 
Sel felaket�nde zarar gören 
vatandaşlarımızın evler�n� z�-
yaret ett�k. El�m�zden geld�ğ� 
kadar madd� ve manev� yan-
larındayız. Mesa� arkadaşla-
rımız ayrıca evler�n ve dük-
kanların tem�zl�kler� konu-
sunda da hemşehr�ler�m�ze 
destek ver�yorlar. A�leler�m�-
z�n mağdur�yetler�n� g�der-
meye yardımcı olacağız. Ya-
ğışlardan etk�lenen tüm 
Keşap'ımıza geçm�ş olsun d�-
lekler�m� �let�yorum"ded�.

Alucra Merkez Büyük Cam�� yanındak� PTT b�nası-
nın �st�nat duvarı geçt�ğ�m�z yıl çökmüş, G�resun AFAD 
ek�pler� de b�nayı tedb�r amaçlı boşaltma kararı almıştı.

Alucra Beled�ye Başkanı Suat Aybar ve Beled�ye Baş-
kan Yardımcısı Hasan Serttaş geçt�ğ�m�z günlerde TMSF 
Başkanı Muh�dd�n Gülal’ı makamında z�yaret etm�ş, 
Merkez Büyük Cam� önündek� bu durumu kend�ler�ye �s-
t�şare etm�şt�.TMSF Başkanı Muh�dd�n Gülal’da Alucra 
Beled�yes�n�n bu taleb�n� ger� çev�rmem�ş, her türlü des-
teğ� vereceğ�n�n sözünü �letm�şt� ve o destek Alucra’da 
hayata geç�yor.

Alucra Beled�ye Başkan Yardımcısı Hasan Sert-
taş;“Memleket�m�z�n büyük b�r değer� olan kıymetl� 
TMSF Başkanımız Muh�dd�n Gülal bey�n destekler�yle 
memleket�m�z�n semboller�nden olan Merkez Büyük 
Cam�� çevres�nde b�r çevre düzenlemes� başlatmış bulu-
nuyoruz.

İlk etapta geçt�ğ�m�z yıl uçan �st�nat duvarını sağlam 
b�r şek�lde beton perde duvarla kapatarak olası tehl�kele-
r�nde önüne geçm�ş olacağız. Bahar aylarının gelmes�yle 
de çevre düzenlemes�ne devam edeceğ�m�z Büyük Ca-
m�n�n etrafını yeş�llend�rerek, oturma alanlarıyla �lçem�-
ze yakışır b�r alan oluşturacağız.

Projeler�m�ze destek olan değerl� hemşehr�m�z Mu-
h�dd�n Gülal’a �lçem�z adına çok teşekkür ed�yoruz” 
ded�.

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı 
2023 Eğ�t�m V�zyonu doğ-
rultusunda; DOKAP �le P�-
raz�z İlçe M�ll� Eğ�t�m Mü-
dürlüğü �şb�rl�ğ�nde P�raz�z 
15 Temmuz Şeh�tler Orta-
okulunda oluşturulan tarım 
atölyes�nde yürütülen çalış-
malar güzel sonuçlar ver�r-
ken, öğrenc�ler ekt�kler�n� 
b�çmeye başladı.

2020-2021 eğ�t�m öğre-
t�m yılında yüz yüze eğ�t�me 
başlayan 5. sınıf öğrenc�ler� 
Fen B�l�mler� öğretmenle-
r�yle b�rl�kte tarım atölyes�n-
de yet�şen ürünler� kend� el-
ler�yle topladı. Ürünler�n top-
lanması sırasında öğrenc�le-
r�n heves ve mutluluğu gö-
rülmeye değerd�.

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü 
Ertuğrul Tosunoğlu, çocuk-
larımızın akadem�k başarı 
yanında doğal hayatı tanı-
maları, yaparak ve üreterek 
öğrenmeler�n� desteklemek 
açısından atölye çalışmaları-
nın önem�n� vurguladı. Ders 
dışı öğrenme faal�yetler�n�n 
çocuklarımızın k�ş�sel gel�-
ş�m�ne olumlu katkı sağladı-
ğını �fade ett�.

Val� ve kaymakamlar da katılacak

ulaşım araçları, pazar yerle-
r� �le alışver�ş ve sosyal 
hayat açısından canlı cadde, 
bulvar ve sokaklar g�b� k�ş�-
ler�n yoğun bulunduğu kala-
balık yerlerde serg�lenen ted-
b�rs�z davranışlardan dolayı 

salgının yayılımının devam 
ett�ğ� bel�rt�ld�.

Genelgede yen� denet�m 
yaklaşımı �le �lg�l� şu b�lg�-
lere yer ver�ld�:"COVID-19 
denet�mler�nde bugüne 
kadar yürütülen denet�m fa-
al�yetler�n�n ötes�nde yen� 
b�r yaklaşım serg�lenecek.

Kalabalıkların oluştu-
ğu/oluşab�leceğ� alanlar 
başta olmak üzere sahada de-
net�m yapmakla görevl� 
ek�p sayıları azam� ölçüde 
artırılacak. Bu amaçla yerel 
yönet�mler�n �mkanları da 
seferber ed�lecek. Özell�kle 
�ş yer� ve cadde/sokak dene-
t�mler�nde beled�ye zabıta 
personel�n�n tamamından �s-
t�fade ed�lecek. Kolluk gö-
revl�ler� ve zabıta personel�-
n�n yanı sıra denet�m ek�p-

ler�ne d�ğer kamu kurum ve 
kuruluşları �le meslek odala-
rından mümkün olan en 
fazla sayıda personel görev-
lend�r�leb�lecek."

Buna göre, 81 �l ve 922 
�lçede b�zzat val� ve kayma-
kamların başkanlığında ya-
pılacak sahadak� denet�m fa-
al�yetler�ne, beled�ye baş-
kanları, �lg�l� kamu kurum 
ve kuruluşlarının yönet�c�le-
r� �le personel�, köy/mahalle 
muhtarları, meslek odaları, 
genel kolluk b�r�mler� 
(pol�s, jandarma, sah�l gü-
venl�k) ve özel kolluk gö-
revl�ler�n�n (zabıta, özel gü-
venl�k vb.) katılımıyla oluş-
turulan ek�pler aracılığıyla 
özell�kle vatandaşların 
yoğun bulunduğu yerlerde 
ağırlık kazandırılacak.

TOPLU ULAŞIM
ARAÇLARI VE
TAKSİLERDE
DENETİMLER

ARTACAK
Toplu ulaşım araçları �le 

taks�ler�n denet�mler�nde, 
her aracın kontrol ed�lmes�-
ne özell�kle d�kkat ed�lecek. 
Şeh�rler arası toplu ulaşım 
araçlarında HES kodu ve 
maske zorunluluğuna bakı-
lacak. Şeh�r �ç� toplu ulaşım 
araçlarında (metro, metro-
büs, tramvay, beled�ye oto-
büsü, özel halk otobüsü, m�-
n�büs, m�d�büs vb.) yolcu ka-
pas�te sınırlamasına, HES 
kodu ve maske zorunluluğu-
na, taks�lerde sürücüler ve 
müşter�lerce maske takılma-
sı, araç �çer�s�nde yeter� 
kadar dezenfektan malze-
men�n bulundurulması, aynı 
anda alınab�lecek müşter� sı-
nırına uyulup uyulmadığı 
kontrol ed�lecek.

Pazar yerler� (mahalle 
veya semt pazarları, sosyete 
pazarları vb.) denet�mler�n-
de, alandak� tezgah/serg� dü-
zenlemeler�n�n fiz�k� mesafe 
kurallarına uygun olarak ya-
pılıp yapılmadığına bakıla-
cak. Pazar �çer�s�nde esnaf 

�le müşter�lerce maske takıl-
ması zorunluluğuna r�ayet 
ed�l�p ed�lmed�ğ�, esnaf ve 
müşter�lerce fiz�k� mesafe 
kurallarına uyulup uyulma-
dığı kontrol ed�lecek.

ANONSLARLA
VATANDAŞLAR
UYARILACAK

Alışver�ş�n, sosyal haya-
tın canlı olduğu cadde, bul-
var ve sokakların denet�mle-
r�nde, �şletmec�ler�n, vatan-
daşların fiz�k� mesafe kura-
lına ve maske takma zorun-
luluğuna uyup uymadıkları, 
bu yerlerde bulunan alışve-

r�ş mekanlarının kalabalık 
oluşumuna neden olacak fa-
al�yet �çer�s�nde bulunup bu-
lunmadıkları, buralardak� �ş 
yerler�nde kend�ler� �ç�n be-
l�rlenen kural ve tedb�rlere 
r�ayet ed�l�p ed�lmed�ğ� hu-
suslarına d�kkat ed�lecek.

İZOLASYONA
UYMAYANLAR,

ZORUNLU
İZOLASYONA

ALINACAK
Yapılan denet�mler sıra-

sında, COVID-19 tanılı 
veya temaslısı k�ş�ler�n �zo-
lasyon koşullarını �hlal ett�-

ğ�n�n bel�rlenmes� duru-
munda yurt ve pans�yonlar-
da zorunlu �zolasyona tab� 
tutulmaları sağlanacak.De-
net�m etk�nl�ğ� ve görünür-
lüğü en üst sev�yede tutula-
cak. Val� ve kaymakamlar ta-
rafından yerel yönet�mler, 
genel kolluk kuvvetler�, 
kamu kurum ve kuruluşları, 
köy/mahalle muhtarları �le 
meslek odaları arasındak� 
koord�nasyonun sağla-narak 
gerekl� planlamalar yapıla-
cak. Uygulamada herhang� 
b�r aksaklığa meydan ver�l-
meyecek.

Beled�ye bütçes�nden 40 m�lyon l�ra harcandı

kalıcı sonuçlara ulaşmak 
�ç�n bu çalışmalarımızı yap-
mak zorundayız. Ayrıca ge-
ç�c� verm�ş olduğumuz ra-
hatsızlıktan dolayı da vatan-

daşlarımızdan özür d�l�yo-
ruz. Her şey vatandaşları-
mız �ç�n her şey G�re-
sun’umuzun geleceğ� 
�ç�n.”ded�.

Şenl�koğlu “Ülkem�z, genç nes�ller�n
omuzlarında yükselecekt�r”

Emür"Yaralarımızı hep beraber saracağız"

TMSF Başkanı Gülal’dan Alucra’ya destek

Öğrenc�ler ekt�kler�n�
b�çmeye başladı
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1. Sayfadan Devam
İlçe esnafından Osman 

Güven de yaptığı açıklama-
da “Şuanda �lçem�z�n üstya-
pı çalışmaları başladı, 
devam ed�yor. Deren�n ge-
t�rd�ğ� ağaç parçalarının tı-
kaması sonucu sele neden 
olan Akkaya Deres� köprü-
sünün yer�ne �se kemer şek-
l�nde yen� b�r köprü çalış-
ması başladı. Y�ne afetzede-
ler �ç�n TOKİ evler� �nşaatı 
başladı. İlçem�z adeta b�r 
şant�ye alanına döndü. 
Daha güzel ve güvenl� b�r 

1. Sayfadan Devam
Erz�ncan-Gümüşhane-

G�resun(T�rebolu)-Trabzon Dem�ryolu 
Projes� salt b�r yöreye �nd�rgenmeks�n�z, 
makro pol�t�kalar çerçeves�nde ülke ve böl-
gen�n menfaatler�ne odaklı yapılmalıdır 
d�yen G�resun T�caret ve Sanay� Odası Yö-
net�m Kurulu Başkanı Hasan Çakırmel�-
koğlu “Uzun zamandır gündemde olan 
Doğu Karaden�z’e Erz�ncan üzer�nden ku-
zey-güney yönünde b�r dem�ryolu bağlantı 
proje fiz�b�l�tes� planlanmış ve �k� alterna-
t�f güzergah üzer�ne odaklanılmıştı. Gel�-
nen aşamada T�rebolu güzergahı mal�yet 
ve ulaşım aksı anlamında daha rantabl gö-
rülmüş ve ardından gel�şen süreçte �se şu 
ana kadar henüz b�r çalışma gerçekleşme-
m�şt�r.

Dolayısıyla devlet�m�z�n makro ulaşım 
pol�t�kaları ve küresel t�caret�n gereğ� kap-
samında ülkem�z�n dem�ryolu ağı �le t�car� 
loj�st�ğe c�dd� �ht�yacı olduğu b�r gerçek-
t�r. Orta Doğu ve Orta Asya pazarının Av-
rupa’ya en kısa ve mal�yet� düşük ulaşım 
ağı dem�ryolu üzer�nden Karaden�z’e ula-
şımı �le mümkündür. 

Karayolu, dem�ryolu ve den�zyolunun 
kes�şt�ğ� stratej�k bölgen�n Kelk�t havzası 

1. Sayfadan Devam
Proje kapsamında Bulan-

cak İst�klal İlkokulu İng�l�z-
ce öğretmen� Ayşen ENGİN, 
k�tap seslend�rme konulu öğ-
retmen web�narı gerçekleş-
t�rd�. Düzenlenen web�nara 
G�resun’dan 20 öğretmen ka-
tıldı.

İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü 
Şenel BULUT açılış konuş-
masında "Gönüllü olarak 
görme engell�ler �ç�n k�tap 

“Derel� şant�ye alanına döndü”

�lçe yapılması �ç�n çalışma-
ların devam ett�ğ�n� görmek 
�lçe esnafı olarak b�zler� 
mutlu ed�yor” d�ye konuştu.

ESNAF GEÇİCİ
İŞYERLERİNE

YERLEŞTİRİLİYOR
Selden zarar gören esnaf 

�se kend�ler�ne tahs�s ed�len 
geç�c� �şyerler�nde çalışma-
ya başladı. Esk�s� kadar �şle-
r�n�n �y� olmamasına rağ-
men yaraların sarılmaya ça-
lışıldığını görmen�n kend�-
ler�n� memnun ett�ğ�n� d�le 
get�ren �lçe esnafından 

Em�ne Aslan, “K�racısı ol-
duğum �ş yer� tamamen 
zarar gördü. Sadece canımı-
zı kurtarab�lm�şt�k. Daha 
sonra da kentsel dönüşüm-
den �şyer�n�n yıkılma kararı 
alındı. Devlet�m�z de yara-

larımızı sarmak �ç�n b�zlere 
geç�c� prefabr�k dükkanlar 
verd�. B�z de burada dük-
kanlarımızı açıp çalışmaya 
başladık. Esk� canlılık ol-
masa da yaralarımız sarıl-
maya başlandı" şekl�nde ko-
nuştu.

“YAŞANAN SEL
AFETİNİN ENDİŞESİ 

DEVAM EDİYOR”
Yaşanan her ş�ddetl� ya-

ğışta sel korkusu yaşadıkla-
rını da anlatan Em�ne 
Aslan" Değ�l yağmur ç�se 
dah� yağsa heyelan mı ola-
cak, sel m� olacak kaygısı 
başlıyor. Kolay kolay bu ps�-
koloj�y� üzer�m�zden atama-
yacağız g�b� görünüyor. 
Güneş aştığında sorun yok 
ama yağmur yağmaya baş-
ladığında acaba end�şes� ya-
şanıyor. Korkuyoruz ama 
b�r daha aynı sel afet�n�n ya-
şanmaması adına her türlü 
tedb�rler�n alındığını gerekl� 
çalışmaların yapıldığını da 
görmek b�z� b�raz olsun gü-
vende h�ssett�r�yor” ded�.

“Dem�ryolu projes� ülke ve bölgen�n
menfaatler�ne odaklı yapılmalıdır”

olduğu taraflı tarafsız tüm kes�mlerce b�-
l�nmekted�r.

Bu bakımdan Erz�ncan üzer�nden Ka-
raden�z’e �nd�r�lecek b�r dem�ryolu proje-
s�n�n h�ç tereddütsüz Kelk�t Havzası üze-
r�nden sağlanması şarttır. 

Buna bağlı olarak T�rebolu l�manına 
odaklı proje ardından Trabzon’a bağlantılı 
b�r hat �le Doğu Karaden�z l�manları loj�s-
t�k üst hal�ne dönüştürülmel�d�r. Aks� b�r 
çalışmanın meyves�z ağaç görünümüne bü-
rüneceğ� b�l�nmel�d�r” �fadeler�ne kullandı.

Görmeyenlere göz olunacak
seslend�rme çalışmasına ka-
tılan meslektaşlarıma teşek-
kür ed�yorum. Bu çalışma öğ-
retmenler�m�z�n �nsan sevg�-
s�n�n en bar�z göstergeler�n-
den b�r�d�r. Çünkü bu çalış-
ma karşılığında herhang� b�r 
ücret alınmayacaktır. Ama 
çok öneml� b�r görev �cra ed�-
lecek, görmeyenlere göz olu-
nacaktır. İlçem�zde bu de-
ğerl� çalışmayı başlatan ve l�-
derl�ğ�n� yapacak olan öğret-

men�m�z Ayşen Eng�n öğret-
men�m�z� tebr�k ed�yor, ça-
lışmalarında başarılar d�l�yo-
rum. Boğaz�ç� Ün�vers�tes� 
Görme Engell�ler Teknoloj� 
Ve Eğ�t�m Laboratuvarı 
(GETEM) tarafından tasarla-
nan �nternet kütüphanes� pro-
jes�, görme engell�ler�n b�lg� 
kaynaklarına er�ş�m�n� sağla-
mayı amaçlamaktadır. Bu 
proje Türk�ye'de sayıları 400 

b�n c�varında olan görme en-
gell� b�reyler� kapsamakta-
dır. Kütüphanede bulunan ya-
yınlar bünyes�nde, h�kâye, 
roman, ş��r türü k�tapların 
yanı sıra, her kademedek� 
eğ�t�m kurumlarında okutul-
makta olan ders k�taplarını 
�çermekted�r. Öğretmenler�-
m�z tarafından seslend�r�len 
k�tapların EBA'ya yüklen-
mes� �ç�n gerekl� çalışmaları 

da başlatmış bulunmaktayız. 
İlçem�zde yaptığımız çalış-
malarda b�zlere destek olan 
Sayın Kaymakamımız Al� 
İkram Tuna'ya şükranlarımı 
arz ed�yor, yaptığımız her 
projede katkısı olan Bulan-
cak Lokman Hek�m Meslek� 
ve Tekn�k Anadolu L�ses� 
müdür yardımcısı Cem 
Mutlu Türkseven'e teşekkür 
ed�yorum" ded�.

http://info@linra.com.tr
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Uzman D�yet�syen Zehra 
Bora özell�kle Korona v�rü-
sünden korunmak �ç�n C v�-
tam�n� tüketmek gerekt�ğ�n� 
söyled�.

C v�tam�n�n b�r çok has-
talığa karşı vücut d�renc� açı-
sından öneml� olduğunu 
�fade eden Uzman D�yet�s-
yen Zehra Bora, kansere 
karşı koruyuculuğu, yaşlan-
ma karşıtı olması ve en 
öneml�s� hastalanınca vücut 
savunması �ç�n aklımıza �lk 
onun gelmes� gerekt�ğ�n� 
söyled�.

Bağışıklık s�tem� �ç�n ol-
dukça öneml� olan C v�ta-
m�n�n� hang� bes�nlerde bu-
lab�leceğ�m�z� de anlatan 
Uzman D�yet�syen Bora, 

Dünya genel�nde korona 
v�rüs vaka sayısı 50 m�lyon 
7 b�n 474’e ulaştı.

Ç�n'�n Wuhan kent�nde 
ortaya çıkan ve küresel sal-
gına dönüşen korona v�rüs 
tüm dünyada yen�den etk�s�-
n� arttırdı. 

Dünya genel�nde korona 
v�rüs vaka sayısı 50 m�lyon 
7 b�n 474'e ulaşırken, haya-
tını kaybedenler�n sayısı �se 
1 m�lyon 253 b�n 553'e yük-
seld�. 35 m�lyon 437 b�n 
738 k�ş� �se v�rüsü yenerek 
sağlığına kavuştu.

ABD, 10 m�lyon 89 b�n 
124 vaka ve 242 b�n 524 
can kaybı �le salgından en 
fazla etk�lenen ülke konu-
munda bulunuyor. 

ABD'n�n ardından en 
fazla etk�lenen ve 1 m�lyon 
vaka sayısını aşan ülkeler 
�se sırasıyla H�nd�stan, Bre-
z�lya, Rusya, Fransa, İspan-
ya, Arjant�n, İng�ltere ve Ko-
lomb�ya oldu.

H�nd�stan'da 8 m�lyon 
478 b�n 689 vaka bulunur-
ken, 125 b�n 895 k�ş� v�rüs 

Türk�ye genel�nde gerçekleşt�r�len korona v�rüs salgını 
denet�mler�nde, alınan tedb�rlere aykırı hareket ett�ğ� be-
l�rlenen 105 şeh�r �ç� ve şeh�rlerarası toplu ulaşım aracı �le 
t�car� taks�, seferden men ed�ld�. 4 b�n 336 �ş yer� tedb�rle-
re uymadığı �ç�n uyarıldı, 13 �ş yer� faal�yetten men ed�ld�. 
Tedb�rlere uymadığı tesp�t ed�len 585 k�ş�/�şletme hakkın-
da suç duyurusunda bulunuldu.

İç�şler� Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 
İç�şler� Bakanlığınca val�l�klere gönder�len “Koronav�rüs 
Salgını Denet�mler�” konulu genelge kapsamında, ülke ge-
nel�nde toplu ulaşım araçları, t�car� taks�ler, pazaryerler� 
ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda kapsamlı dene-
t�mler gerçekleşt�r�ld�.

42 b�n 313 personel�n görev aldığı, 12 b�n 501 denet�m 
ek�b� mar�fet�yle gerçekleşt�r�len denet�mlerde 7 b�n 938 
şeh�rlerarası toplu ulaşım aracı, 24 b�n 213 şeh�r �ç� toplu 
ulaşım aracı, 10 b�n 207 t�car� taks�, b�n 837 pazaryer� 63 
b�n 58 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzer�nde bulu-
nan �ş yer� kontrol ed�ld�. Yapılan denet�mlerde alınan ted-
b�rlere aykırı hareket eden 105 şeh�r �ç� ve şeh�rlerarası 
toplu ulaşım aracı �le t�car� taks� seferden men ed�ld�, 4 
b�n 336 �ş yer� tedb�rlere uymadığı �ç�n uyarıldı, 13 �ş yer� 
faal�yetten men ed�ld�. 6 b�n 412 k�ş�n�n maske zorunlulu-
ğuna uymadığı, 12 k�ş�n�n �se HES kodu olmadan seyahat 
ett�ğ� tesp�t ed�ld�. Tedb�rlere aykırı hareket edenlere �dar� 
para cezası uygulanırken, tedb�rlere uymadığı tesp�t ed�len 
585 k�ş�/�şletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Uzman D�yet�syen Zehra Bora: “Koronav�rüse karşı C v�tam�n� bolca tüket�lmel�”
“Turunçg�llerden mandal�-
na, portakal, l�mon �lk akla 
gelenler olsa da en �y� kay-
nakları kuşburnu ve kırmızı 
b�ber d�yeb�l�r�m. Şöyle b�r 
l�ste yapacak olursam en �y� 
C v�tam�n� kırmızı b�ber, 
yeş�l dolmalık b�ber, kuş-
burnu, portakal, yeş�l b�ber 
tatlı, mandal�na, l�mon, nar, 
karnabahar, brokol� olarak 
sıralayab�l�r�z. Bağışıklık s�s-
tem�n�n vücuda g�ren v�rüs-
le savaşı sonucunda serbest 
rad�kaller oluşmaktadır. İşte 
tam da bu noktada C v�tam�-
n� ant�oks�dan özell�ğ� �le bu 
serbest rad�kallere karşı sa-
vaşmakta. 

Özell�kle hastalıklardan 
korunmak �ç�n sağlıklı ve 

dengel� beslenmek adına 
prote�n yağ ve karbonh�drat 
dağılımlarının yanı sıra C v�-
tam�n� takv�yes� alınması da 
gerekmekted�r” b�lg�s�n� 
verd�.

“KORONAVİRÜSTEN
C VİTAMİNİ İLE

KORUNABİLİRİZ”
Korona v�rüsten korun-

mak �ç�n günlük C v�tam�n� 
tüket�m�yle �lg�l� de b�lg� 
veren Uzman D�yet�syen 
Zehra Bora, “C v�tam�n�n 
günlük alınması gereken 
m�ktarı 80-90 mg arasında-
dır. Ulusal Sağlık Enst�tüle-
r�'ndek� (Nat�onal Inst�tutes 
of Health) uzmanlar, öner�-
len C v�tam�n� m�ktarının 
100-200 mg'a artırılması ge-
rekt�ğ�n� düşünmekted�r. 
Hatta kış aylarına g�rd�ğ�-
m�z bugünlerde hem gr�pten 
hem de koronadan korun-
mak amaçlı �ht�yacın gebe 
ve emz�ren k�ş�lerde 500 
mg’a kadar çıkarılab�l�n�r. C 
v�tam�n� kaynaklarını b�r 
arada almak �stersen�z kah-
valtınızın yanına b�r manda-
l�na koyab�l�r, ara öğünde 
b�r portakal tüketeb�l�r, sala-
talarınıza l�mon sıkab�l�r, kır-
mızı b�ber, yeş�l b�ber g�b� 

sebzeler ekleyeb�l�rs�n�z. 
Günde b�r portakal ve b�r fin-
can kuşburnu çayı �le gün-
lük almanız gereken C v�ta-
m�n� m�ktarını karşılayab�-
l�rs�n�z” ded�.
“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 

ZAYIF OLAN DAHA 
ÇOK C VİTAMİNİ

TÜKETMELİ”
Cv�tam�n�n� en çok k�m-

ler�n tüketmes� gerekt�ğ� ko-
nusunda da b�lg� veren 
Uzman D�yet�syen Zehra 
Bora, “S�gara ve alkol tüke-
ten, bağışıklığı düşük olan, 
sık hastalık geç�ren ve stres 
altında çalışan k�ş�ler�n, 
yoğun antrenman yapan 
sporcuların, özell�kle de bu 
dönemde ham�leler ve emz�-
ren anneler�n C v�tam�n� tü-
ket�m�n� �hmal etmemeler�n� 
öner�r�m. Ayrıca C v�tam�n� 
bıçak veya herhang� başka 
b�r metal eşya �le temas ett�-
ğ�nde kolayca oks�de olab�-
l�r. Bu sebeple C v�tam�n� 
kaynaklarını el�m�zde böl-
mek, küçük parçalara ayır-
mak ve ser�n, karanlık or-
tamda muhafaza etmek C v�-
tam�n� oks�dasyonunun 
önüne geçecekt�r” d�ye ko-
nuştu.

Dünya genel�nde Cov�d-19
vaka sayısı 50 m�lyonu aştı

neden� �le hayatını kaybett�. 
Brez�lya'da vaka sayısı 5 
m�lyon 632 b�n 505'e yükse-
l�rken, toplam can kaybı 
162 b�n 35'e ulaştı. 1 m�lyon 
753 b�n 836 k�ş�n�n korona 
v�rüse yakalandığı Rusya'da 
30 b�n 251 k�ş� Cov�d-19 ne-
den� �le hayatını kaybett�.

Fransa'da şu ana kadar 1 
m�lyon 661 b�n 853 k�ş�de 
Cov�d-19 tesp�t ed�l�rken, 
toplam can kaybı 39 b�n 
865'e ulaştı. 1 m�lyon 388 
b�n 411 k�ş�n�n korona v�rü-
se yakalandığı İspanya'da 
38 b�n 833 k�ş� Cov�d-19 ne-
den� �le hayatını kaybett�. Ar-
jant�n'de toplam vaka sayısı 
1 m�lyon 228 b�n 814'e, top-
lam can kaybı �se 33 b�n 
136'ya ulaştı. İng�ltere'de 1 
m�lyon 171 b�n 441 k�ş�de 
Cov�d-19 tesp�t ed�l�rken, 
48 b�n 888 k�ş� v�rüs neden� 
�le hayatını kaybett�. 1 m�l-
yon 127 b�n 733 k�ş�n�n ko-
rona v�rüse yakalandığı Ko-
lomb�ya'da �se 32 b�n 405 
k�ş� v�rüs neden� �le hayatını 
kaybett�.

Ordu Büyükşeh�r Beled�-
yes�, unutulmaya yüz tutan 
cam �şleme sanatını yen�den 
canlandırıyor. Büyükşeh�r 
Beled�yes� bünyes�nde bulu-
nan Ordu Meslek Ed�nd�rme 
Kursu (ORMEK) Merkez�n-
de ücrets�z Cam Sanat Atöl-
yes�, vatandaşlar tarafından 
yoğun talep görüyor. Kursta 
özel cam �şleme ocağı �mkâ-
nı �le eğ�t�m kapsamında kur-
s�yerlere camdan boncuk, 
takı, süs eşyası, çeş�tl� figür-
ler tasarlama eğ�t�m� ver�l�-
yor.

Altınordu �lçes� Taşbaşı 
Mahalles�’nde tar�h� k�l�se-
n�n bulunduğu Menekşe 
Sokak’ta kurulan Cam Sanat 
Atölyes�’nde ücrets�z olarak 
ver�len eğ�t�mlere katılan kur-
s�yerler hem unutulmaya yüz 
tutmuş cam sanatçılığını ge-
lecek kuşaklara aktarıyor 
hem de yaptıkları ürünler� sa-
tarak kend�ler�ne ekonom�k 
g�rd� sağlıyor.

Kurs eğ�tmen� Yasem�n 
Kurt, Ordu Büyükşeh�r Bele-

Cam �şleme sanatı canlandırılıyor
d�yes� tarafından yen� açılan 
Cam Sanat Atölyes�’ne �lg�-
n�n her geçen gün arttığını 
bel�rtt�. Kurt, "Ordu Büyük-
şeh�r Beled�yes� Meslek 
Ed�nd�rme Kurslarının yen� 
bünyes�ne kattığı Alevde 
Cam İşleme Kursu’muz yen� 

açılmasına karşın yoğun �lg� 
görüyor. Burada eğ�t�m 
gören kurs�yerler�m�z bon-
cuk yapımıyla tekn�kler� öğ-
rend�kten sonra kend� hayal 
güçler�n� katarak farklı akse-
suar ve figürler çalışıyorlar. 
Yaptıkları çalışmaları hem 

burada serg�leme �mkânı 
hem de satış yaparak kend�-
ler�ne ekonom�k g�rd� sağlı-
yorlar. Yen� açılmasına rağ-
men kursumuza olan �lg� b�z-
ler� memnun ed�yor. Tama-
men ücrets�z olan kursları-
mızdan faydalanmak �steyen 

herkes� ORMEK’e bekl�yo-
ruz” ded�.

Kurs�yerler, Ordu Bü-
yükşeh�r Beled�yes�’n�n 
böyle b�r kursun açılmasın-
dan büyük mutluluk duyduk-
larını �fade ett�ler. Kurs�yer-
ler, “Ordu’da böyle b�r kur-
sun olması çok güzel.

 Bu kurs sayes�nde hem 
kend� el becer�m�z� gel�şt�r�-
yoruz hem de unutulmaya 
yüz tutmuş olan b�r sanatı 
tekrar gün yüzüne çıkartıyo-
ruz. Böyle b�r kursun 
Ordu’ya kazandırılması çok 
öneml�. Sanata verd�ğ� önem 
ve destek �ç�n Büyükşeh�r 
Beled�ye Başkanı Dr. Meh-
met H�lm� Güler’e çok te-
şekkür ed�yoruz” d�ye ko-
nuştular.

Öte yandan geçt�ğ�m�z 
hafta başlayan Cam Sanat 
Atölyes� kursularına başvu-
rular, ORMEK merkezler�n-
de devam ed�yor. Başvuruda 
bulunacak kurs�yerler�n 13 
yaşından büyük olması gere-
k�yor.

Türk�ye genel�nde v�rüs denet�m b�lançosu
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Giresunspor deplasmanda karşılaştığı 
Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 1-0 yenerek, 
geçen haftaki Ümraniyespor yenilgisini hem 
telafi etti, hem de unutturdu.

Ümraniyespor karşılaşmasına göre daha is-
tekli, daha konsantre bir Giresunspor vardı sa-
hada. Özellikle savunma oyuncuları çok iyi bir 
doksan dakika çıkardı. 

Giresunspor’da oynadığı dönemde Lan-
del’in kaptırdığı toplardan sonra kalemizde 
çok gol görmüştük. Bu kez Bandırmaspor for-
masıyla sahada olan Landel’in kaptırdığı top 
sonucunda Balde golü attı.

Giresunspor, rakibine çok fazla pozisyon 
vermezken, Bandırmaspor’un teknik adamı 
Erkan Hoca ikinci devrede Traore’yi oyuna ala-
rak çift forvete döndü. 

Hem Traore, hem de Pote uzun oyuncular 
ve çıktıları her hava topunu almayı başardılar 
ancak savunmamız çok dikkatliydi ve hata 
yapmayarak doksan dakikayı tamamlamayı ba-
şardık.

65. dakikadan itibaren Erol Can oyuna gi-
rince Giresunspor’un çift ön liberolu sistemde 
daha başarılı olacağını gözlemledik. Orada 
görev yapan Erol olur, Mehmet Taş ya da bir 
başkası ama Giresunspor’un çift ön liberolu 
sistemde daha başarılı olacağı düşüncesinde-
yim.

Giresunspor’un saha kenarında görev bek-
leyen oyuncuları savunma özellikli. Bu neden-
le öne geçilen maçlarda değişiklikler çok 
olumlu yansıyor. Hakan Hoca geniş kadro ko-
nusunda çok şanslı.

Bandırmaspor’da Erkan Hoca’nın elinde si-
hirli değnek yok. Pote eski Pote değil. Del 
Valle ve Landel vasatın altında. Erkan Sözeri 
Hoca zoru başarmayı sever. Kısa sürede takı-
mını toparlar diye düşünüyorum.

Giresunspor çok önemli bir galibiyet elde 
etti. Hedefin Süper Lig ise böyle maçları ka-
zanacaksın. Galibiyette emeği bulunan herke-
si tebrik ediyorum.

GÜNCEL / YORUM

Al� AKTEN

Giresunspor
hak etti

Bandırmaspor Teknik Di-
rektörü Erkan Sözeri, iç sa-
hada 1-0 kaybedilen Gire-
sunspor maçının ardından, 
"Camianın da büyük beklen-
tisi olan Del Valle, Landel 
gibi oyuncuların bu kadar 
kötü oynama lüksleri yok" 
dedi.

Sözeri, "Kalemize ilk 
gelen top gol oldu. Maalesef 
bunun önüne geçemiyoruz. 
Sorunlarımız var zaten biliyo-
ruz. Bu sorunları da tedavi 
etmek durumundayız. Analiz-
lerimizi yapmamıza rağmen, 
antrenmanlarda iyi çalışma-
mıza rağmen maalesef bu 
tarz bir golü yine yedik. Gök-
han'ın eline top değmeden 
gol oldu. Böyle olunca da ta-
kımın direnci de ister iste-

Bandırmaspor'u deplasmanda 
1-0 mağlup eden Giresunspor'da 
antrenör Ümit Şengül önemli bir 
deplasmandan galibiyetle dön-
düklerini açıkladı.

Önemli bir deplasmanda ka-
zandıklarını söyleyen Şengül, "Ka-
zandığımız için mutluyuz. Geçen 
hafta içeride oynadığımız maçta 3 
puan kaybetmiştik. En azından 
onu telafi ettiğimiz için sevinçliyiz 
bugün. Oyuncularımız taktik an-
lamda istediğimiz her şeyi sahaya 
yansıttılar. Rakibi ikinci bölgede 
durdurmayı planlamıştık. Yakala-
yacağımız pozisyonlarda da golü 
bulacağımızı düşünerek maça baş-
ladık. Oyuncularımız rakibe çok 
fazla hareket alanı bırakmadılar 
ve maçı kazanmayı bildik. Önemli 
bir deplasmandan galibiyetle dö-
nüyoruz. Zor bir sürece giriyoruz. 
Bundan sonra oynayacağımız tüm 
maçlar hedef peşinde koşan ta-
kımlarla olacak. Biz de bunları 
özellikle içeride oynayacağımız 
Samsunspor maçı ile birlikte lehi-
mize çevirerek, yolumuza devam 
etmek istiyoruz. Bandırmaspor'a 
da kalan maçlarında başarılar dili-
yorum" diye konuştu.

Giresunsporlu oyuncular, Bandırmaspor deplasmanında zaman çal-
maya yönelik her hangi bir davranışta bulunmayarak alkış aldı.

Bir önceki hafta Ümraniyesporlu oyuncular, Giresunspor deplas-
manında golü bulduktan sonra ortada faul bile yokken kendini yere 
bırakarak yata yata maçı soğutmuşlardı. O karşılaşma resmen bir ezi-
yete dönüşmüştü.

Giresunsporlu oyuncular, Bandırmaspor deplasmanında golü 
erken bulmasına rağmen sakatlık bahanesiyle oyunu hiç soğutmadı. 
Rakibine saygı duyup, futbol oynamayan çalışan Giresunspor sahada 
zaman geçirmek gibi ucuz işlerle uğraşmadan hanesine üç puan yaz-
dırdı.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet’e Bursa’da ama-
tör kümede mücadele eden Çotanakspor’un forması hedi-
ye edildi.

Başkan Karaahmet; “Bandırma'da buluştuğumuz hem-
şehrimiz ve Çotanakspor Kulübü Başkanı Üzeyir Aktaş’dan 
Yeşil beyazlı renkleri taşıyan Çotanakspor formasını teslim 
aldım. 

Kendisine ve arkadaşlarına nazik davranışlarından dola-
yı teşekkür ederim” dedi.

Sözer�: “Landel ve Del Valle çok kötü olunca…”
mez düşüyor. İlk yarıdaki 
oyun da çok iyi değildi. Bir 
karakter koyamadık ilk yarı-
da. Devre arasında yaptığı-
mız konuşmalardan sonra 
ikinci yarıda Gökay'ı stoper 
aldık. Gerçekten çok iyi oy-
nadı. Çok yerinde müdahale-
ler yaptı. Maçı kazanmayı 
çok istedik. Yaptığımız ham-
lelerin neticesini alabilirdik. 
Sonuç olarak alamadık ama 
baskı olarak aldık. Tabi bura-
da bazı oyuncularımız var 
büyük beklentide olduğu-
muz. Camianın da büyük bek-
lentisi olan Del Valle, Landel 
gibi oyuncuların bu kadar 
kötü oynama lüksleri yok. Bu 
oyuncuları da uyaracağız. 
İnsanların ve camianın bek-
lentilerine karşılık vermemiz 

gerekir. Bu yüzden bazı 
oyuncuların dikkatini çekece-
ğiz. Bu kadar kötü oynama 
lüksleri yok. Kötü oynanır 
ama bu kadar da kötü müca-
dele edilmez. Ama biz pes et-
meyeceğiz. 

Dersler çıkaracağız yine 
her zamanki gibi. Sonuçta 
biz bu takımı düzelteceğiz ve 
ayağa kaldıracağız. Sonuçta 
mağlup olduk. Milli maç ara-
sına giriyoruz şimdi. Tedavi 
edeceğiz” diye konuştu.

“Çok öneml� gal�b�yet aldık”

Başkana, Çotanakspor forması Gördün mü Ümran�ye, futbol nasıl oynanır
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Giresunspor deplasmanda 
karşılaştığı Royal Hastanesi 
Bandırmaspor’u Balde’nin 
kaydettiği golle 1-0 yenme 
başarısı gösterdi.

Geçen hafta Ümraniyes-

Giresunspor’un Senegalli oyuncusu 
İbrahıma Balde, Bandırmaspor deplas-
manında takımına 3 puanı getiren golü 
kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, maçın 15. Daki-
kasında kaleci Gökhan’ı avlamayı başar-
dı. Bu sezon deplasmandaki ilk golünü 
atan Balde maç sonrasında yaptığı açık-
lamada kazandıkları için çok mutlu ol-
duklarını dile getirdi.

Giresunspor bu sezon ilk 
kez kalesini gole kapattı. 
Daha önce oynadığı yedi lig 
maçında kalesinde toplam 11 
gol gören Yeşil-beyazlılar, Ban-
dırmaspor deplasmanında 
geçit vermemeyi başararak ilk 
kez bir maçı gol yemeyerek ta-
mamladı.

İlk 11’deki yerini Bandırmaspor deplasmanında yeniden 
alan Giresunsporlu Hayrullah performansıyla beğeni topladı.

Savunmanın sağında göre yapan Hayrullah, Balde’nin attı-
ğı golün hazırlayıcısı olurken, maçın son dakikalarında ise 
Pote’nin kafa vuruşunu çizgi üzerinden uzaklaştırdı. Hayrul-
lah 90 dakika boyunca etkili oyunuyla dikkat çekti.

Giresunspor’da Bandırmaspor maçının ardın-
dan oyunculara 3 gün izin verildi. Yeşil-
beyazlılarda teknik adam Hakan Keleş, 1-0 ka-
zandıkları müsabakanın ardından izin süresini 3 
gün olarak belirledi. Çotanaklar Samsunspor ile 
yapacağı maçın hazırlıklarına Çarşamba günü baş-
layacak.

Yeş�l-beyazlılar; konuk olduğu Royal Hastanes� Bandırmaspor’u 15. Dak�kada Balde’n�n attığı golle yıktı, yen� b�r çıkışın �lk adımını attı

G�resunspor böyle güzel
1-0

STAD: 17 Eylül
HAKEMLER: Murat Erdoğan ***, Mehmet Şahan Yılmaz ***, Mert Bulut ***
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci **, Orhan Ovacıklı **, Fırat * (Dak. 46 
Gökay Güney **), Onur Akbay **, Abdurrahim ** İshak Çakmak **, Landel * (Dak. 76 Selçuk *) , 
Rahmi Anıl *(Dak. 55 Lacıne Traore*), Ruben Rayos * (Dak. 63 Erkan **), Del Valle * (Dak. 76 
Berat *), Pote **
GİRESUNSPOR: Tolgahan ***, Hayrullah ***, Sadi Karaduman **, Diarra **, Hüsamettin **, Meh-
met Taş ***, Nalepa ** (Dak. 85Kerem *), Sergio **(Dak. 80 Anthony *), Caner **, Eren ** (Dak 65 
Erol Can Akdağ *) Balde ***
SARI KARTLAR: Gökhan Değirmenci, Traore, Orhan, Gökay, Onur Akbay, Landel (Bandırmaspor), 
Nalepa, Mehmet Taş (Giresunspor)
GOL: Dak. 15 Balde (Giresunspor)

5. dakikada Del Valle’nin köşe atışından ceza sahasına 
gönderdiği topa Pote dokunamadı. Savunma tehlikeyi 
uzaklaştırdı.

15. dakikada Landel’in Del Valle ile buluşturmak istedi-
ği topu Hayrullah kaptı. Hayrullah’ın uzun kullandığı topu 
kovalayan ve yakalayan Balde’nin yerden sert vuruşunda 
meşin yuvarlak filelerle buluştu ve Giresunspor deplasman-
da 1-0 öne geçti.

31. dakikada Mehmet Taş’ın sert şutu kaleci Gökhan’ın 
ellerinde kaldı.

43. dakikada iki Giresunsporlu oyuncuyu oyundan düşü-
rerek ceza sahasına giren Del Valle’nin penaltı noktası üze-
rine gönderdiği topu son anda savunma uzaklaştırmayı ba-
şardı.

50. dakikada Orhan’ın sağdan ortaladığı topa altı pas 
içerisindeki Pote kafayı vurdu. Top; Tolgahan’ın ellerinde 
kaldı.

63. dakikada Caner Hüseyin Bağ, soldan ceza sahasına 
girdi. Vuruşunu yaptı ancak istediği gibi bir şut çekemedi 
ve kaleci Gökhan topa iki hamleyle sahip oldu.

67. dakikada soldan gelişen ev sahibi ekip atağında 
Anıl Rahman’ın uzak direğe gönderdiği topu Erkan indir-
mek istedi ancak Tolgahan iyi bir zamanlamayla tehlikeyi 
önledi.

72. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan 
Balde, dar açıdan sert vurdu. Gökhan geçit vermedi.

79. dakikada Erkan’ın sağdan ortaladığı topa Berat vur-
mak istedi ancak çok kötü bir vuruş gerçekleştirdi.

80. dakikada Berat’ın pasında savunmanın arkasına sar-
kan Erkan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top ağ-
lara gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

89. dakikada İshak’ın ceza sahasına ortaladığı topa 
Pote kafayı vurdu. Kaleci Tolgahan’ın geçen topu Hayrul-
lah çizgi üzerinden uzaklaştırmayı başardı.

por ile iç sahada oynadığı kar-
şılaşmada sahadan mağlubi-
yetle ayrılan Yeşil-beyazlılar, 
3 puan parolasıyla gittiği 
Bandırma’dan istediğini aldı.

Karşılaşmanın 15. Dakika-

sında Hayrullah’ın uzun to-
punu kovalayan Balde, kaleci 
Gökhan’ı avlamayı başardı. 
İlk yarı Giresunspor’un üs-
tünlüğü ile tamamlandı. Ço-
tanaklar ikinci bölümde raki-

bine çok fazla pozisyon ver-
medi. 89’da Pote’nin kafa vu-
ruşunda kaleci Tolgahan’ı 
geçen topu Hayrullah çizgi 
üzerinden uzaklaştırmayı ba-
şardı. 

Müsabaka 1-0 Giresuns-
por’un üstünlüğü ile sonuç-
landı.

MAÇTAN DAKİKALARHayrullah beğen� topladı

İlk kez gol
yemed�

Gal�b�yet pozu
Giresunspor’da 

maç sonrasında büyük 
sevinç yaşandı. 

Ümraniyespor kar-
şısında kaybettiği üç 
puanı Bandırmaspor 
deplasmanında telafi 
eden Yeşil-
beyazlılarda büyük 
mutluluk hakim. 

Maç sonrasında so-
yunma odasında 
büyük sevinç yaşanır-
ken, galibiyet pozu da 
objektiflere verildi.

3 gün �z�n

Balde’den üçlük
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