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Pazarsuyunda bulunan Bük değirmeni yaklaşık 1 asırdır 
dönmeye devam ediyor. Şaban-Durdiye Gevşek çifti mısır 
hasadının sona ermesinin ardından kışa hazırlık yapmak is-
teyen vatandaşların mısır ve buğdaylarını öğüterek asırlık 
geleneği devam ettiriyorlar.

Giresun’da akarsu kaynakları üzerine kurulmuş olan su 
değirmenleri mısır ve buğday öğütmeye devam ediyor. 
Ağustos ayında Dereli başta olmak üzere birçok ilçede 
meydana gelen selin ardından Bulancak Pazarsuyu’nda ki 
değirmenin ziyaretçileri biraz artmış durumda. Değirmeni 
işleten karı koca yaklaşık bir asırlık geleneğin şimdilik son 
temsilcileri.  Devamı Sayfa 2’de

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi 
Güler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un "ilk teneffüs" pay-
laşımına destek amacıyla 81 ilde 81 okula fındık gönderdi.

Devamı Sayfa 2’de

Türkiye Ziraat Oda-
ları Birliği (TZOB) Yö-
netim Kurulu Üyesi 
Arslan Soydan, fındı-
ğın serbest piyasada 
24,5 liradan işlem gör-
düğünü belirterek, üre-
ticilerin artık pazara 
kontrollü bir şekilde 
fındık indirdiğini söyle-
di. Devamı Sayfa 2’de

Giresun’un tanıtımına 
katkı sunmak amacıyla ‘Kür-
şad Tüzmen İle Benim Şeh-
rim’ programının çekimleri 
için, Global TV haber ekibi 
ile birlikte Eski Devlet Ba-
kanlarından Kürşad Tüzmen 
Giresun’a geldi. Zeytinlik Ma-
hallesi’nde bulunan Beledi-
ye’ye ait Mekan adlı tesiste 
kahvaltı verilen Tüzmen ve 
Global TV ekibi daha sonra 
Kale, Zeytinlik Mahallesi ve 
Ada’da televizyon çekimlerin-
de bulanarak tanıtım ekibin-
den çeşitli bilgiler aldı.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu ise eski 
Bakan Kürşad Tüzmen ve bir-
birinden değerli yapımcı se-
narist ve çekim ekibini şehri-
mizde ağırlamaktan mutluluk 

“ŞEHRİMİZİ TANITIYORUZ”
Başkan Şenl�koğlu “G�resun’umuzun doğal güzell�kler�n�, kültürel 

değerler�n� tanıtmak �ç�n tüm çalışmalarımız devam edecek.”

duyduklarını belirterek, “Gi-
resun’umuzun doğal güzellik-
lerini, kültürel değerlerini ta-
nıtmak için tüm çalışmaları-
mız devam edecek. İlimiz her 
açıdan doğa harikası bir gü-
zelliğe sahip bir şehir. 

Misafirlerimizden de bu 
konuyla ilgili övgü dolu söz-
ler duymak bizi ziyadesiyle 
memnun etti. Tüm ülkenin 
hatta dünyanın diğer ülkele-
rindeki insanlarının muhak-
kak görmesi gerektiği, hak et-
tiği değerini bulan marka bir 
şehir olacağız.  

Bir şehir için tanıtımın 
çok önemli olduğuna inanı-
yoruz.Ben Sayın Bakanımıza 
ve ekibine böyle bir çalışma 
için bir kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi.

ASIRLIK DEĞİRMENDE KIŞA
HAZIRLIK DEVAM EDİYOR

Yakın bir tarihte açılışı gerçekleştirilecek Giresun 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tanıtım programına 
katılan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu; 
”Giresun’umuz değişiyor ve gelişiyor. Şimdiden güzel 
şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Gerçekleştirilen tanıtım ve değerlendirme toplantı-
sında yapımı tamamlanan hastanenin son durumuyla il-
gili bilgilendirmeler yapıldı. Doğu Karadeniz Bölge-
si’ne sağlık hizmeti sunacak olan Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde 91 tek kişilik oda, 86 çift kişilik oda, 78 
yataklı yoğun bakım ünitesi, 108 poliklinik odası, 16 
ameliyathane, 34 yataklı diyaliz merkezi bulunuyor.

Giresun Valisi Enver Ünlü ilçe ziyaretlerine devam ediyor. 
Yapılan çalışmaları inceleyen ve yapılması planlanan projelerle 
ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Ünlü esnaf ve vatandaşlarla 
da sık sık bir araya gelerek sorunları ve beklentileri yerinde 
dinleyerek gerekli notları alıyor. 

İlçelerdeki ziyaretlerinin ardından o yöreye özgü ürünlerin 
tanıtımını da yapan Ünlü özellikle çocukları sevindirmeyi de 
ihmal etmiyor. 

Her gittiği ilçede çocuklarla bir araya gelen Enver Ünlü çe-
şitli oyuncaklar hediye ederek çocukların mutluluğuna katkı 
sağlıyor.

Türkiye'nin fındık üretiminde büyük pay sahibi Giresun, 
çay üretiminde de söz sahibi olmayı hedefliyor.Çay üretimi de-
nildiğinde ilk akla gelen Rize olsa da Giresun’da da çay üreti-
mi her geçen yıl artıyor. Giresun’da 10 çay fabrikası bulunur-
ken 2002 yılında 7 bin ton olan çay üretimi bugün 30 bin 
tonun üzerinde.  Devamı Sayfa 3’te

“Onlar üşürse bizde 
üşürüz, onlar aç kalırsa biz 
üzülürüz” düşüncesiyle ha-
reket ettiklerini belirten 
Başkan Şenlikoğlu: “Can 
dostlarımız için 200’den 
fazla kedi ve köpek evi 
200’e yakın ise mama kap-
ları yapıp sokaklara yerleş-
tirerek barınma ve beslen-
melerine cevap verdik. Zor 
şartlarda yiyecek bulmakta 
zorlanan can dostlar son 
bir yılda 50 ton mama kul-
landık” dedi.

Devamı Sayfa 3’te

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Giresun Şu-
besi işbirliği ile düzenlenen "Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek' 
yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Devamı Sayfa 3’te

VALİ ÜNLÜ GİRESUN’U KARIŞ KARIŞ GEZİYOR
Sık sık esnaf ve vatandaşlarla b�r araya gelen 

Val� Enver Ünlü var olan problemler�n b�r an önce 
çözüleb�lmes� �ç�n gerekl� çalışmaları yapıyor

BAŞKAN ŞENLİKOĞLU “GİRESUNUMUZ DEĞİŞİYOR VE GELİŞİYOR”

ŞENLİKOĞLU;
“CAN DOSTLARIMIZIN HER

ZAMAN YANINDAYIZ”

SERBEST PİYASADA FINDIK 24,5 LİRAYA YÜKSELDİ

GİRESUN, FINDIKTAN SONRA
ÇAY ÜRETİMİNDE DE İDDİALI

Giresun’da 2002 yılında 7 bin ton olan
çay üretimi bugün 30 bin tonun üzerinde

ORDU’DAN 81 İLE FINDIK GÖNDERİLDİ

"SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI GELECEK
YARIŞMASI" ÖDÜL TÖRENİ
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Mehmet GÜNGÖR
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GİRESUN GÜNCEL:
BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYI İLKE EDİNMİŞTİR.

(Yazarların yazılarının hukuki sorumlulukları kendilerine aittir.)

İLAN ve REKLAM KOŞULLARI

ABONE KOŞULLARI

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

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

YILLIK: 350 TL             6 AYLIK: 175 TL

1. Sayfadan Devam
Bulancak bağlı Pazarsu-

yu köyünde bulunan ve �s-

Ermen�stan’ın ateşkes kuralını �hlal ede-
rek Azerbaycan’a saldırması üzer�ne baş-
latılan operasyona Türk�ye’n�n her nokta-
sından destek yağmaya devam ed�yor. 

G�resun Beled�yes� ana h�zmet b�nasına 
Türk Bayrağı ve Azerbaycan bayrağı yan 
yana asılarak, kardeş Azerbaycan‘ın her 
zaman yanında olunduğu mesajı ver�ld�.

G�resun Beled�ye Başkanı Aytek�n Şen-
l�koğlu yaptığı açıklamada: “B�rl�k ve be-
raberl�ğ�m�z�, dayanışma �le perç�nleyerek 
kardeşler�m�z�n her zaman yanlarında ola-

1. Sayfadan Devam
M�ll� Eğ�t�m Bakanı 

Z�ya Selçuk’un sosyal 
medya sayfasından "Çocuk-
lar evde sıkıldığınızı, okulu 
özled�ğ�n�z� b�l�yorum. Bu-
radan söz olsun, okula dön-
düğümüz �lk günün �lk te-
neffüsünü, o güne özel ola-
rak 40 dak�ka yapacağız" 
açıklamasına Ordu’dan 'fın-
dık' desteğ� geld�.

Ordu Büyükşeh�r Bele-
d�ye Başkanı Dr. Mehmet 
H�lm� Güler, M�ll� Eğ�t�m 
Bakanı Z�ya Selçuk’un eğ�-
t�m öğret�m�n �lk günündek� 

Keşap Beled�yes�, Azerbay-
can’a destek olmak �ç�n beled�ye 
b�nasına Azerbaycan bayrağı astı.

Keşap Beled�ye Başkanı Meh-
met Emür'ün sosyal medya hesa-
bından yapılan açıklamada 
“Keşap' ta, Azerbaycan ve Türk 
Bayrağı b�rl�kte dalgalanıyor. B�r 
m�llet, �k� devlet olarak, Can 
Azerbaycan’ın her zaman yanın-
dayız. Kardeşler�m�ze desteğ�m�-
z� göstermek �ç�n beled�ye b�na-
mıza Türk bayrağı ve Azerbay-
can bayrağımızı astık. Her zaman 
Türk kardeşler�m�z�n ve mazlum-
ların yanında olduk. Bundan 
sonra da olmaya devam edeceğ�z. 
Ermen�stan’ın, can ülke Azerbay-
can’ın Dağlık Karabağ bölges�n-
de yaptığı saldırıyı ş�ddetle kını-
yoruz. Yüreğ�m�z, Azer� kardeş-
ler�m�zle b�rl�kte atıyor. Ha�n sal-
dırıda hayatını kaybeden kardeş-
ler�m�ze Allah'tan rahmet, yaralı-
larımıza âc�l ş�falar d�l�yo-
rum."ded�.

1. Sayfadan Devam
Türk�ye'n�n öneml� �hra-

cat ürünler� arasında yer alan 
ve Karaden�z Bölges�'nde 8 
m�lyon üret�c�n�n en öneml� 
geç�m kaynakları arasında 
olan fındığın hasadı, resm� 
olarak 7 Ağustos tar�h�nde 
başladı. Bu yıl Cumhurbaş-
kanı Recep Tayy�p Erdoğan 
tarafından açıklanan fındık fi-
yatları üret�c�n�n bahçelere 
güçlü ve mutlu g�rmes�n� sağ-
ladı. Sezon başlarında ser-
best p�yasada 21 l�radan 
�şlem gören fındığın fiyatı 
�se 24,5 l�raya kadar yüksel-
d�.

Türk�ye Z�raat Odaları 
B�rl�ğ� (TZOB) Yönet�m Ku-
rulu Üyes� Arslan Soydan, 
üret�c�ler�n fındığını en �y� 
şek�lde değerlend�rmek �ç�n 
hasattan sonra fındığını pa-

P�raz�z 15 Temmuz Şeh�tler 
Ortaokulu’nda DOKAP desteğ� 
�le hayata geç�r�len tarım atölye-
s� ve robot�k kodlama atölyes� 
b�r�mler�n� yer�nde �nceleyen 
DOKAP Başkanı Sayın Yusuf 
Meng�’ye P�raz�z İlçe M�ll� Eğ�-
t�m Müdürlüğü’nden teşekkür z�-
yaret� gerçekleşt�r�ld�.

Z�yarete İlçe M�ll� Eğ�t�m 
Müdürü Yunus Aydın başkanlı-
ğında, Şube Müdürler� Ramazan 
Akyol ve Al� Topçu �le Okul Mü-
dürü Atakan Koçhan ve P�raz�z 
Öğretmenev� Yönet�c�s� Mu-
hammet Aykıt katıldılar.

Bulancak’ta Tub�tak 4007 Geleceğe Yolculuk B�l�me 
Uzanan Eller Projes� tanıtım ve koord�nasyon toplantısı ger-
çekleşt�r�ld�.

İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü Şenel Bulut başkanlığında ger-
çekleşt�r�len toplantılarda yapılacak olan 45 etk�nl�k Proje 
Koord�natörü Cem Mutlu Türkseven tarafından katılımcıla-
ra tanıtıldı. Toplantılarda hang� etk�nl�ğ�n hang� okul ve öğ-
renc�ler �le yapılacağı planlanırken toplantı sonunda İlçe 
M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve sözleşme 
aşamasına gel�nen yen� projeler hakkında Müdür Şenel 
Bulut tarafından b�lg�ler ver�ld�.

BİR ASIRLIK GELENEĞİ KARI
KOCA DEVAM ETTİRİYOR

m�n� mevk�s�nden alan 
BÜK su değ�rmen� tar�he ve 
teknoloj�ye meydan okuma-

ya devam ed�yor. Yaklaşık 
100 yıldır Gevşek a�les� ta-
rafından �şlet�len değ�rme-

n�n bugünlerde son tems�lc�-
ler� �se Şaban-Durd�ye Gev-
şek ç�ft�. Bölgede kalan tek 
su değ�rmen� olduklarını ve 
değ�rmen�n dedeler�nden 
kend�ler�ne kaldığını bel�r-
ten Şaban Gevşek (66) "3 
kuşaktır değ�rmenc�l�k yapı-
yoruz. Yaklaşık yüz yıl 
belk� de daha fazla zaman 
önce dedem burayı Rum-
lar’dan satın almış. Aldıktan 
sonra da dedemden, babama 
, ondan da bana bu gelenek 
bu şek�lde geld�. Önceler� 
�ş�m�z daha çok olur-
du,ş�md� �se dönem dönem 
oluyor. Yaz sezonu b�t�yor 
bahçedek� mısırlar toplandı 
bu aralar yoğunuz herkes 
kışa hazırlık yapıyor. Geç-
m�şte b�r evde bulunan a�le-
dek� herkes çalışırdı ancak 
zamanla azaldı, herkes 
başka �şler peş�ne düştü. Şu 
anda mısır öğütme �ş�n en 
çok yaptığımız �ş, buğday 
unu da öğütüyoruz. İnsanlar 
yazın ekt�kler� mısırları ku-
rutuyorlar daha sonra b�ze 
get�r�p öğütüyorlar ve ye-
mekler�nde afiyetle tüket�-
yorlar" ded�.

“Öğütme �şlem� ücret ya 
da mısır unu karşılığında 
oluyor”

Sabah erken saatlerden 
�t�baren mesa�ler�n�n başla-
dığını bel�rten Durd�ye Gev-
şek ;” Fındık sezonu b�tt�k-
ten sonra mısır da olmuş olu-
yor. Toplanan mısırlar b�ze 
gel�yor b�zde öğütüyoruz. 
Get�r�len mısırlardan k�log-
ram başına ücret alıyoruz. 
Ücret vermek �stemeyenler-
den �se bell� b�r m�ktar mısır 
unu alarak daha sonra bunu 
satıyoruz ve o şek�lde gel�r 
elde ed�yoruz” �fadeler�n� 
kullandı.

cağız” d�yerek: “Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayy�p Erdoğan g�b� d�k duruşlu, ce-
saretl� b�r l�der�m�z var. 

B�zler de l�der�m�z g�b� Azerbaycan hal-
kına yapılan bu operasyonları kınıyoruz. 

Kardeş ülke Azerbaycan, Ermen�ler�n 
saldırılarına karşı sess�z kalmayarak karşı-
lık verm�şt�r. Ülke olarak Azerbaycan’ın 
yanındayız. 15 Temmuz’u yaşadığımız 
gün Azer� kardeşler�m�z b�ze destek verd�-
ğ� g�b� b�z de onların bu sancılı sürec�nde 
en büyük destekç�ler�y�z.” ded�.

İKİ DEVLET TEK MİLLET

“Okula yen� başlayan çocuklarımıza
moral ve mot�vasyon vermek �sted�k”

40 dak�kalık teneffüs sözü 
üzer�ne, "40 dak�ka teneffüs 
demek, bolca enerj� �ht�yacı 
demek. Çocuklarımızın 
enerj�ye �ht�yaç duyacağı bu 
uzun teneffüste onların mut-
luluklarına Ordu fındığı �le 
ortak olmak �st�yoruz. 81 
�lde 81 okula fındıklar b�z-
den" d�yerek 80 �le fındık 
gönderd�.

Ordu Büyükşeh�r Bele-
d�ye Başkanı Dr. Mehmet 
H�lm� Güler, Koronav�rüs 
sürec�nde çocuklara moral 
vermek amacıyla M�ll� Eğ�-
t�m Bakanı Z�ya Selçuk’un 

başlattığı kampanyaya des-
tek verd�kler�n� �fade ett�. 
Hazırlanan paketler�n okul-
lara ulaşmak üzere yola çık-
tığını vurgulayan Başkan 
Güler, “Fındık bolca enerj� 
demek. Okula yen� başlayan 
çocuklarımıza moral ve mo-
t�vasyon amacıyla bu kam-
panyaya destek verd�k. Ço-
cuklarımızın z�h�n açıklığı 
�çer�s�nde dersler�n� başarılı 
b�r şek�lde tak�p etmeler�n� 
d�l�yorum. İnşallah bu öğre-
t�m yılında pandem�y� b�t�r-
m�ş yen� yılda hep b�rl�kte 
z�ller�m�z� çalarak g�receğ�-
m�z� umut ed�yorum” d�ye 
konuştu.

Tarım Atölyes� �ç�n DOKAP’a teşekkür

“Şuanda p�yasayı üret�c�ler bel�rl�yor”
zara kontrollü b�r şek�lde �n-
d�rd�ğ�n� söyled�. Bu süreçte 
özell�kle emanet olarak fın-
dık bırakılmadığını �fade 
eden Soydan, “Şu anda kısa 
sürede 50 randıman fındık 
24,5 l�ra oldu. Randıman 
yükseld�kçe fındık fiyatları 
da 25-26 l�raya kadar yükse-
l�yor. Üret�c�ler�m�z her yük-
selen fiyat karşısında kısm� 
olarak fındıklarını pazara �n-
d�r�yor. Şuanda p�yasayı üre-
t�c�ler�m�z bel�rl�yor, gözü 
daha yüksekte olan üret�c�le-
r�m�z de var” ded�.

Soydan, üret�c�ler�n fiyat 
beklent�ler�n�n 25 l�ranın üze-
r�nde olduğunu �fade ederek, 
c�dd� oranda pazara �nd�r�l-
meyen fındığın olduğunu ve 
üret�c�ler�n bu yıl devlet�n de 
desteğ�yle güçlend�ğ�n� söz-
ler�ne ekled�.

KEŞAP'TA AZERBAYCAN VE TÜRK
BAYRAĞI BİRLİKTE DALGALANIYOR

Bulancak TÜBİTAK projes�ne 45 projeyle katılıyor
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1. Sayfadan Devam
G�resun’da yıllık ortala-

ma 30 b�n tonun üzer�nde 
çay �malatı gerçekleşt�r�ld�-
ğ�n� ve 15 b�n dolayında çay 
üret�c�s� bulunduğunu bel�r-
ten T�rebolu 42 Çay Sanay� 
Yönet�m Kurulu Başkanı 
Yusuf Şah�n,Bu çay üret�c�-

1. Sayfadan Devam
G�resun Beled�ye Başka-

nı Aytek�n Şenl�koğlu, 4 
Ek�m Hayvanları Koruma 
Günü dolayısıyla b�r mesaj 
yayınladı.

Başkan Şenl�koğlu me-
sajında: “Çocuklarımızı hay-
van sevg�s� �le büyütmek ve 
bu b�l�nc� çocuklarımıza 
küçük yaşta kazandırmak he-
p�m�z�n görev�. Yaşadığımız 
dünya ve hayatımız, hay-
vanlara göstereceğ�m�z 
sevg� ve hoşgörü �le daha da 
güzelleşecekt�r.4 Ek�m aynı 
tab�atta beraber nefes aldığı-
mız tüm hayvanların yaşa-
ma hakkına d�kkat çekmek, 
korumak daha �y� ortamlar-
da barınmasını ve beslen-
mes�n� sağlamak konuların-
da farkındalık oluşturmak 
�ç�n kutlanan ve etk�nl�kler 
yapılan b�r gün. Çocukları-
mızı hayvan sevg�s�yle bü-
yütel�m k� o sevg� tüm dün-
yayı güzelleşt�rs�n, Onlar 
b�ze emanet. Hayvanlara 
göstereceğ�m�z sevg� ve hoş-

1. Sayfadan Devam
İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlü-

ğü’nde düzenlenen törende 
İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü Er-
tuğrul Tosunoğlu, Yeş�lay 
Cem�yet� G�resun Şubes� 
Başkanı Yusuf Enes Çola-
ker, İl M�ll� Eğ�t�m yönet�c�-
ler�, okul ve kurumlardan yö-
net�c�, öğretmen, öğrenc� ve 
vel�ler�n katılımıyla gerçek-
leşt�r�ld�.

G�resun İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamada ;”M�llî Eğ�t�m 

G�resun’da yaklaşık 15 b�n çay üret�c�s� var

ler�n�n �se G�resun’un doğu 
bölges�ndek� �lçelerde bu-
lunduğunu bel�rtt�. Şah�n 
;”Türk çay sektöründe top-
lam 197 fabr�ka bulunmak-
tadır. Bunların 46’sı ÇAY-
KUR’a, 151’� �se özel sek-
töre a�tt�r. Bu fabr�kaların 
154’ü R�ze’de, 29’u Trab-

zon’da ve 10’u G�resun’da 
bulunmaktadır. Bu potans�-
yele göre �se sadece G�re-
sun’da 10 fabr�ka çay �şle-
me ve paketleme �ş�yle �şt�-
gal etmekted�r. Fındık g�b� 
çayın da alternat�fi bulun-
mamaktadır. Ayrıca G�resun 
çayının �kl�msel özell�kler� 

neden�yle kend�ne has tadı 
ve kal�tes� de bulunmakta-
dır” ded�.

ÇAYLIKTAN,
ÇAYDANLIĞA ÇAYIN 

SÜRECİ
Bahçelerde toplanan çay 

yapraklarının beklet�lmeden 
en kısa sürede fabr�kalara 
ulaştırılması, canlılığın ko-
runması ve üret�me taze g�r-
mes� açısından önem taşıdı-
ğını �fade eden Yüksek Gıda 

Mühend�s� Ayşe Kızmaz �se 
çayın çaylıktan deml�ğe gel-
d�ğ� sürec� anlattı.

Yüksek Gıda Mühend�s� 
Kızmaz, “Bahçede hasat ed�-
len yapraklar, çay fabr�kala-
rına a�t toplama yerler�ne ya 
da çay fabr�kalarına get�r�l�-
yor. Bahçelerde toplanan 
çay yapraklarının beklet�l-
meden en kısa sürede fabr�-
kalara ulaştırılması, canlılı-
ğın korunması ve üret�me 

taze g�rmes� açısından önem 
taşıyor. Fabr�kalarda çayın 
�lk aşaması soldurmadır. 
Toplanan çay yaprakların-
dak� yüzde 70 oranındak� 
suyun azaltılması bu soldur-
ma aşamasında alınıyor. 
Daha sonra buradan kıyma 
aşamasına geç�l�yor ve yap-
raklar kıyılarak öğütülüyor. 
B�r sonrak� aşama �se s�yah 
çay üret�m�nde kal�tey� be-
l�rleyen en öneml� unsur �se 
fermantasyondur. Bu �şlem 
sayes�nde yaprakların hava 
�le teması, öz suyunun oks�-
jen �le yanıp oks�dasyon 
oluşturularak çayın karar-
ması sağlanıyor. Bu aşama-
nın ardından �se eleme �şle-
m� vardır ve burada çaylar 
elenerek ayrıştırılmaktadır. 
Kurutma ve eleme �şlem�n�n 
ardından çayın fabr�kadak� 
sürec�nde son aşama paket-
lemeye geç�l�yor. Paketleme 

aşamasında çaylar, farklı 
ebat ve ağırlıkta ambalajla-
narak tüket�me hazır hale ge-
t�r�l�yor" d�ye konuştu.
ÜRETİCİNİN SORUNU 

KONTENJAN UYGULA-
MASI

Görele’n�n Taşlık kö-
yünde yıl �çer�s�nde yakla-
şık 15 ton c�varında üret�m 
çay üret�m� yaptıklarını kay-
deden Na�m Eyb�l �se "Çay 
üret�m�n�n de kend�ne has 
zorlukları var. En öneml� 
zorluğumuz �se topladığı-
mız çayları satab�lmekt�r. 
Uygulanan kontenjanlar ne-
den�yle çok toplasak satamı-
yoruz, toplamasak dalında 
toplama vakt� geç�yor. Y�ne 
vakt�nde toplayıp satab�l-
mek �ç�n çay toplamanın 
yağmuru , güneş� olmuyor. 
Her da�m vakt�nde toplama-
mız gerek�yor" �fadeler�n� 
kullandı.

‘Onlar üşürse b�zde üşürüz”
görü �le yaşamımız daha da 
güzelleşecekt�r. 4 Ek�m 
Dünya Hayvanları Koruma 
Günü ves�les�yle tüm canlı-
lara karşı daha da sorumlu 
davranan nes�ller�n yet�şme-
s�n� temenn� eder�m” �fade-
ler�ne yer verd�.

Başkan Şenl�koğlu, Be-
led�ye olarak ‘Onlar üşürse 
b�zde üşürüz, onlar aç kalır-
sa b�z üzülürüz’düşünces�y-
le hareket ett�kler�n� bel�rte-
rek: “Can dostlarımız �ç�n 
200’den fazla ked� ve köpek 
ev� 200’e yakın �se mama 
kapları yapıp sokaklara yer-
leşt�rerek barınma ve bes-
lenmeler�ne cevap verd�k. 
Zor şartlarda y�yecek bul-
makta zorlanan can dostlar 
son b�r yılda 50 ton mama 
kullandık. Barınağımızda 
hayvanların sağlık kontrol-
ler�n�, bakımlarını, kısırlaş-
tırma ve amel�yatlarını ya-
pab�l�yoruz. Röntgen, b�yo-
k�mya ve hemogram c�hazı 
aldık. Barınağımızda 
100’ün üzer�nde köpek 

30’un üzer�nde �se ked� ba-
kılıyor. 80 metrekare ked� 
ev� ve 7 bölmel� hasta kö-
pekler �ç�n hasta yatar yer�n� 
h�zmete soktuk. Ayrıca, Hay-

van sevg�s�n� artırmak ama-
cıyla bu konuda yetk�l� k�ş�-
ler� şehr�m�ze davet ed�p 
okullarımızda sem�nerler 
verd�k.” ded�.

G�resun’da edeb� ve görsel kategor�lerde yarışmalar düzenlend�

Bakanlığı Özel Eğ�t�m ve 
Rehberl�k H�zmetler� Genel 
Müdürlüğü �le Türk�ye Ye-
ş�lay Cem�yet� arasında 
24.11.2016 tar�h�nde �mza-
lanan protokol doğrultusun-
da "Sağlıklı Nes�l Sağlıklı 
Gelecek Yarışması" her yıl 
M�llî Eğ�t�m Bakanlığına 
bağlı �lk, orta ve l�se kade-
meler�nde örgün eğ�t�m 
veren okullarda gerçekleşt�-
r�lmekted�r. Bu yarışma �le 
çocuk ve gençler�n zararlı 
alışkanlıklara karşı b�l�nçl� 

b�r şek�lde yet�şmeler�ne des-
tek vermek; s�gara, alkol, 
uyuşturucu, kumar ve tek-
noloj� bağımlılığının olum-
suz ve yıkıcı etk�ler�n� kav-
ramalarını sağlayıp daha gü-
venl� ve daha sağlıklı b�r 
hayat sürmeler�ne katkıda 
bulunarak yen� nesl�n ba-
ğımlılıkla �lg�l� b�l�nç dü-
zeyler�n� arttırmak amacıyla 
yürütülen, "Sağlıklı Nes�l 
Sağlıklı Gelecek Projes�" 
kapsamında, Yeş�lay Cem�-
yet� G�resun Şubes� �le Mü-
dürlüğümüz �şb�rl�ğ�nde 
İl�m�z genel�nde edeb� (ş��r, 
kompoz�syon, h�kaye, anı, 
makale ) ve görsel (res�m, 
afiş, broşür ve kısa film) ka-
tegor�de olmak üzere �lko-
kul, ortaokul ve l�seler�m�z-
de yarışmalar yapılmıştır” 
�fadeler�ne yer ver�ld�.

http://info@linra.com.tr
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Sağlık Bakanı Fahrett�n 
Koca, Tek�rdağ'da Cov�d-19 
aşı çalışmalarının yapıldığı 
merkezdek� �ncelemeler� 
sırasında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayy�p Erdoğan �le 
v�deo konferans aracılığı �le 
görüştü. Aşı çalışmaları �le 
�lg�l� müjdey� 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 
veren Koca, "İnsan 
çalışması safhasına gelm�ş 
olduğunu müjdelemek 
�st�yorum" ded�.

Bakan Koca ;”özell�kle 
Cov�d-19 �le �lg�l� 
Türk�ye'de 13 aşı 
çalışmasının yapıldığını 
b�l�yorsunuz. Bu aşılardan 
b�r tanes� de Erc�yes 
Ün�vers�tes� ve 
Bakanlığımız tarafından 
desteklenen Aykut 
Özdarendel� hocamızın 
aylardır üzer�nde çalıştığı 
b�r aşının dün hayvan 
çalışması başarıyla 
tamamlandı. Prekl�n�k 
çalışması bu şek�lde b�tm�ş 
oldu. İnsan çalışması 
safhasına gelm�ş olduğunu 
müjdelemek �st�yorum" 
�fadeler�n� kullandı.

Hayvanlar üzer�nde 
yapılan aşı çalışmalarını 
detaylı şek�lde anlatan 
Koca, "Geld�ğ�m�z noktada 
çalışmaları devam eden 13 
aşıdan b�r tanes�n�n 
transjen�k hayvan üzer�nde 
yapılan challenge ded�ğ�m�z 
safhayı başarıyla 
tamamlayan �lk aşı 
olduğunu söylemek 
�st�yorum" ded�.Bakan 
Koca, y�ne Prof. Dr. Aykut 
Özdarendel�'n�n çalıştığı 
�k�nc� aşının da prekl�n�k 
çalışmalarının b�tt�ğ�n� ve 
hayvan çalışması safhasına 
�k�nc� aşı olarak gel�nd�ğ�n� 
kaydett�. Üçüncü �nakt�f aşı 
çalışmasının da 
tamamlandığı b�lg�s�n� 
aktaran Koca, şunları 
kaydett�:"B�ld�ğ�n�z g�b� 

Karaden�z’de hams� bol-
luğu yaşanmaması fiyatları 
da etk�l�yor. Hams� almak 
�ç�n pazara gelen vatandaş-
lar, cep yakan fiyatları gö-
rünce hams�y� alamadan 
ger� dönüyor.

Yaklaşık 1 ay önce av se-
zonunun açılmasıyla b�rl�kte 
tezgahlar çeş�t çeş�t balık-
larla doldu. Balığın her çeş�-
d� tezgahlarda yer�n� alır-
ken, hams�de �se bolluğun 
yaşanmaması neden�yle tez-
gahtak� fiyatı gören vatan-
daşları şaşırtıyor. Karaden�z 
hams�s� çıkmaması ve Mar-
mara hams�s�n�n de az ol-
ması neden�yle balık pazar-
larında hams�n�n k�losu 40 
TL'n�n altına �nm�yor. Özel-
l�kle hams� almak �ç�n paza-
ra gelen vatandaşlar, fiyatla-
rı görünce şaşkınlığını g�z-
leyem�yor. Et�ketlerde 40 
TL'y� görenler, hams� al-
maktan vazgeç�yor. Balıkçı-
lar �se 15 gün sonra hams�-
n�n bollaşmasını ve genel 
olarak tezgahtak� fiyatların 
düşmes�n� bekl�yor.

“HAMSİ DÜŞTÜĞÜ 
ZAMAN BÜTÜN FİYAT-

LARIMIZI DÜŞÜRÜ-
YOR”

30 yıldır balıkçılık 
yapan Mehmet Balcı, şu 
anda pazarlardak� favor� ba-
lığın palamut olduğunu söy-
leyerek, “Hams� şu anda 
Marmara’dan gel�yor, Kara-
den�z hams�s� daha çıkmadı. 
Karaden�z hams�, onuncu 
ayın 15’�yle 20’s� arası her-
halde gel�r d�ye bekl�yoruz. 
Karaden�z hams� çıktığı 

Azerbaycan �şgal altın-
dak� topraklarını Ermen�s-
tan’dan kurtarmaya yöne-
l�k yaptığı operasyonlarına 
devam ederken, Ermen�s-
tan ordusu y�ne s�v�ller� 
hedef aldı. Ermen�stan’ın, 
Azerbaycan'ın �k�nc� 
büyük şehr� Gence’ye ro-
ketlerle gerçekleşt�rd�ğ� sal-
dırı sonucu yaralılar oldu-
ğu öğren�ld�.

Azerbaycan, Ermen�s-
tan'ın �şgal� altındak� top-
raklarını kurtarmak �ç�n 
başlattığı mücadeles�n� sür-
dürüyor. 

Operasyonlar devam 
ederken, Ermen�stan da s�-
v�ller� de hedef alıyor. Er-
men�stan, Azerbaycan'ın 
�k�nc� büyük şehr� 
Gence'ye roketle saldırdı. 
Saldırıda b�r b�naya roket 
�sabet ederken, yaralılar ol-
duğu öğren�ld�.

Öte yandan, Ermen�s-
tan saldırılarında bugüne 
kadar hayatını kaybeden 
toplam s�v�l şeh�t sayısı 
Beylagan'dan 2 kardeş�n 
hayatını kaybetmes�yle top-
lam 22 oldu. Yaralı sayısı 
�se 60'tan fazla oldu.

HAMSİNİN FİYATINI GÖREN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMİYOR

zaman balıkların fiyatı daha 
da düşecek. Öyle umut ed�-
yoruz. Çünkü şu anda talep 
palamutta. Çeş�t olarak her 
balık var. Ş�md� balıklar 
b�raz daha çoğaldığı zaman 
fiyatlar daha da düşecek. Ha-

vaların sıcak olması da etk�-
l�yor bunu b�raz. Şu anda 40 
l�ra, 35 l�ra Marmara hams�. 
Az oluyor, fazla olmuyor. 
Karaden�z çıktığı zaman 
daha da bollaşıyor. O zaman 
20 l�raya kadar düşer. 

Hams� düştüğü zaman bütün 
fiyatlarımızı düşürüyor 
zaten. Ana madde hams�. Şu 
anda zaten kayıklar palamut 
tutuyor. Talep hang� balığa 
oluyorsa onun peş�nden g�-
d�yorlar. Hams�n�n fiyatına 
15 gün daha var. Ama Mar-
mara hams�s� de kötü b�r 
hams� değ�l. Marmara ham-
s�s� Karaden�z hams�s�nden 
sonra gelen en �y� hams�d�r” 
ded�.

"PALAMUDU BUGÜN 
15 LİRADAN

SATIYORUZ”
Şu anda en çok satılan 

balığın palamut olduğunu 
d�le get�ren Balcı, bolluk ya-
şanmasına rağmen onun da 
fiyatının yükseld�ğ�n� akta-
rarak, “Bugün 15 l�radan sa-
tıyoruz. Bugün 15 ama dün 
12 buçuktu. Geçen hafta 10 
l�raya kadar sattık. Bugün 
b�raz yükseld�. Bu balık �ş�, 
bell� olmuyor. Çok tuttukla-
rı zaman düşük fiyata satı-
yoruz, az tuttukları zaman 
yüksek fiyata satıyoruz. 

Hams�y� şu anda 35-40 l�ra 
aralığında satıyoruz. İstavr�t 
35 l�ra, mezg�t 35 l�ra, ç�ne-
kop 50 l�ra, ç�nekopu mese-
la geçen hafta 70-80’e sat-
tık. B�raz bollaştı, 50’ye sat-
tık. B�raz daha bollaşsa 35’e 
satacağız. B�z�m fiyatlar bol-
lukla �lg�l�. Her sabah fiyat 
yen�len�r” d�ye konuştu.
“40 LİRAYA HAMSİ Mİ 

OLUR”
Balıkların çok pahalı ol-

duğunu ve alamadan ger� 
döndükler�n� kaydeden 75 
yaşındak� Saydam Başol, 
“Gel�p, bakıp ger� dönüyo-
ruz. Ş�md� nasıl alayım ben 
40 l�raya hams�. Nasıl ala-
lım? Gel�p, bakıp ger� g�d�-
yoruz. 40 l�raya hams� m� 
olur? Palamut ucuzladı d�-
yorlar, h�ç alakası yok. F�-
yatların b�raz düşmes�n� �st�-
yoruz. Bunu b�z�m söyleme-
m�ze gerek var mı? O kadar 
da olmaz. Her tarafta balık 
bolluğu ded�ler, ne b�ç�m 
bolluk böyle? Ş�md� ger� 
dönüp g�deceğ�z, alamadık” 

şekl�nde konuştu.
“AZ DA OLSA YİYEREK 

NEFSİMİZİ
ÖLDÜRÜYORUZ”
F�yatlardan dolayı ham-

s�y� azar azar aldıklarını vur-
gulayan Yas�n Aydın �se, 
“Şu an Karaden�z hams�s� 
gelmed�ğ� �ç�n mevs�m�ne 
göre b�raz pahalı ama bun-

dan ucuzu da olmaz şu an. 
Havalar daha da soğuyunca, 
Karaden�z hams�s� gel�nce 
daha da düşecekt�r. Az da 
olsa y�yerek nefs�m�z� öldü-
rüyoruz azar azar. Daha çok 
yanına levrek falan ekl�yo-
ruz b�rer tane. Öyle öyle ge-
ç�şt�r�yoruz” �fadeler�n� kul-
landı.

Sağlık Bakanı Koca'dan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı müjdes�

Ankara Ün�vers�tes�nde 
Hakan Hoca'nın adenov�rüs 
çalışması söz konusu. 
Onunla �lg�l� de TÜSEB'e, 
Bakanlığımıza kl�n�k 
çalışmalar �ç�n müracaat 
ett�ler. O çalışmayı da 
destekleme kararı verd�k. 
Beş�nc� aşı olarak Selçuk 
Ün�vers�tes�nde Osman 
Hoca'nın Mustafa Hoca �le 
gel�şt�rd�ğ� aşının da 
çalışmaları devam ed�yor. O 
çalışmayı da erken 
dönemde y�ne sonuçları 
çıktığında başarıyla 
tamamlandığında 
desteklem�ş olacağız. 
Özetle üç tane aşının �nsan 
deney� faz çalışmasına 
önümüzdek� b�r hafta, 10 
gün �çer�s�nde geçm�ş 
olacağız."

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, aşı üzer�nde 
çalışan ek�b� tebr�k ederek, 
şunları söyled�:"Tebr�k 
ed�yoruz, bütün 
arkadaşlarıma şahsım, 
m�llet�m adına şükranlarımı 
özell�kle �fade etmek 
�st�yorum. Temenn�m odur 
k� hemen kısa zamanda 
bunları üret�me sokar, bu 
üret�mle beraber �nsana da 
aşıyı yapma sürec�n� 
başlatırız. Bundan böyle de 
hastalarımızın sayısını c�dd� 
manada düşürür ve ş�fa 
kaynağı olacağına 
�nandığımız bu aşılarla da 
geleceğ�m�z� tem�nat altına 
almış oluruz."Bakan Koca, 
daha sonra Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'a üç aşının 
enjektöre çek�lm�ş hal�n� 
göstererek, aşıları Pazartes� 
günü gerçekleşt�r�lecek 
Cumhurbaşkanlığı 
Kab�nes�'nde takd�m 
edeceğ�n� söyled�.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Sağlık Bakanı 
Koca'yı d�nled�kten sonra 
"Hayırlı olsun �nşallah" 
ded�.

Ermen�stan y�ne s�v�ller� hedef aldı
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Giresunspor, evinde oynadığı maçta Bo-
luspor’u yenerek üst üste ikinci galibiye�ni 
e�. Bir önceki ha�a Bursaspor karşısında 
yenik duruma düşmesine rağmen maçı çe-
virmeyi başaran Çotanaklar, Bolu karşısında 
da son gülen taraf olmayı başardı.

Oyunun ilk bölümünde beklediğimiz 
takım maalesef sahada yoktu. İkinci yarıda 
ise değişikliklerle birlikte takım bambaşka 
bir kimliğe büründü.

İlk 45 dakikada top çeviremedik. Rakip 
buna müsaade etmedi. İkinci yarıda oyun ka-
natlara yıkılınca her şey bir anda değişiverdi.

Genç Kerem oyuna girdiğinde sağ kanat 
çok hareketlendi. Böyle bir ofansif özelliğine 
sahip bir bekin var ise özellikle iç saha maç-
larında ilk 11’de oynatacaksın.

Nalepa’nın ustalık kokan asis� sonucun-
da Balde’nin sayısıyla skora denge geldi. Na-
lepa’ya ayrı bir paragraf açmak gerekirse Gi-
resunspor’un bu sezon en iyi transferi olarak 
görebiliriz. Ha�rlarsanız Vedat Muriç bile ilk 
geldiğinde adından bu kadar çabuk söz et�-
rememiş�. Nalepa bu performansını sürdür-
mesi halinde Giresunspor bu oyuncudan iyi 
paralar kazanabilir.

Üst direkten dönen Boluspor topu ve 
son dakikalarda Tolgahan’ın köşeden çıkardı-
ğı top Giresunspor adına şans anıydı.

Oyunun 1-1 sona ereceği sanılırken, Ant-
hony sahne aldı. Kendi sahasında topu alan 
Anthony, pasını verdikten sonra orada kala-
bilirdi ancak golü adeta kokladı. Gi�, golünü 
a� ve ilk maçında oyunun yıldızı oldu.

Balde, Giresunspor’a çok fazla katkı su-
nacağa benziyor. Sır� dönükken bile dönü-
yor, kaleyi yokluyor.

Bu ligde iyi kadrolar değil, iyi hava yaka-
layan ekipler hedefine ulaşıyor. Boluspor ma-
çının ikinci yarısındaki oyun diğer müsabaka-
lara da yansırsa Giresunspor ilk ikide kendi-
ne yer bulabilir.

90+’da gelen
mutluluk

G�resunspor Süper L�ge çıkacak
Giresunspor Antrenörü Ümit 

Şengül, Boluspor maçı sonrasında 
yaptığı açıklamada lige dört elle 
sarılarak Süper Lige çıkacaklarını 
dile getirdi.

Giresunspor Antrenörü Şen-
gül; “Maça istediğimizi gibi başla-
yamadık istediğimiz oyunu sahaya 
yansıtamadık. Temposuz oynadık 
ve ilk devreyi 1-0 mağlup tamam-
ladık. İkinci yarı istediğimiz doku-
nuşlarla galibiyeti yakaladık. Yeni 
bir takımız ve ilerleyen haftalarda 
çok daha iyi olup daha farklı so-

Geçen sezon Balıkesirspor 
ile deplasmanda oynanan karşı-
laşmada Giresunspor’un 2-0 ye-
nilmesinin ardından Balıke-
sir’deki bir caminin musalla taşı-
na yatarak ‘Bu takım beni ya-
şarken öldürdü’ diyerek takımı 
protesto eden Murat Koç isimli 
taraftar, bu kez mutluluktan yü-
zünü siyaha boyadı.

İzmirli Çotanaklar grubunun 
kurucusu olan Murat Koç, Ant-
hony’nin attığı gol sonrasında 
her Giresunlu gibi büyük sevinç 
yaşarken, yüzünü siyaha boyadı 
ve duvara ‘Dikkat bu evde Gire-
sunsporlu Uzodimma vardır” ya-
zısı astı. Murat Koç’un bu pay-
laşımı sosyal medyada büyük 
ilgi çekti.

Giresunspor’un yardımcı antrenörlerinden 
Sinan Közen’e ilk yarının sonunda kırmızı 
kart çıktı. İlk yarının sona ermesinin ardından 
saha içerisine giren Antrenör Közen, maçın 
hakemine büyük tepki gösterdi. Hakem Cey-
lan, Antrenör Közen’e kırmızı kartını çıkardı 
ve soyunma odasının yolunu tuttu.

TRT’nin deneyimli spi-
kerlerinden Erdoğan Arı-
kan Giresunspor’a uğurlu 
geliyor. 

Farklı ve heyecanlı an-
latım tarzıyla ekranların 
sevilen spikerlerinden 
olan Arıkan, geçen hafta-
ki Bursaspor maçını da an-
latan isimdi.

O maçı Giresunspor 
2-1 kazanmıştı. Boluspor 
maçında da mikrofon Er-
doğan Arıkan’daydı ve Gi-
resunspor sahadan yine 
aynı skorla galip ayrıldı.

Ligdeki ilk üç maçında galip gele-
meyen Beypiliç Boluspor’un özlemi 
Giresunspor deplasmanında da 
sürdü.

İlk yarıyı önde tamamlayan Kırmı-
zı-beyazlı ekip, ikinci devrede karşı-
sında bambaşka bir Giresunspor 
buldu. Balde ve Anthony’nin golleri-
ne engel olamayarak sahadan 2-1 
yenik ayrılan Boluspor, ilk dört hafta-
da 3 puanla tanışamamış oldu.

nuçlar ortaya konulacaktır. Bu 
sezon lige dört elle sarılıp bir üst 
lige çıkacağız. Önümüzdeki hafta-
larda çok daha farklı bir takım ola-
cağız. Boluspor’un yaşadığı duru-
mu iki hafta önce biz sahamızda 
yaşadık son dakikalarda gol yedik. 
Maçın hakemini değerlendirmek 
gerekirse, hocamızı genelde tanı-
yorum deplasman takımlarını ko-
ruyan bir maç yönetiyor. Biz dep-
lasmanda olsak tutumu aynı ola-
cak maç yönetim tarzı bu” ifade-
lerine yer verdi.

Yerl� Uzod�mmaErdoğan Arıkan uğurlu gel�yor

Bolu’nun sev�nc� kursağında kaldı
S�nan Közen’e kırmızı
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90+’da gelen mutluluk

15. dakikada topla buluşan Traore, şutunu çektiği anda 
Tugay yatarak müdahale etti.

20. dakikada Hüsamettin’in yaptığı ortaya Eren yükseldi 
ve vuruşunu yaptı, top direkten döndü. Bu esnada hakem 
faul kararı verdi.

31. dakikada Nalepa’nın şutu defansa çarparak kornere 
çıktı.

35. dakikada Boluspor’da Bekir’in kullandığı serbest vu-
ruşta topa iyi yükselen Burak’ın kafa vuruşunda top kaleci 
Tolgahan’ın elinden sekerek ağlara gitti.

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
67. dakikada gelişen Giresunspor atağında Nalepa’nın akıl 

dolu pasında topla buluşan Balde, boş pozisyonda topu kale-
cinin sağından ağlara gönderdi.

76. dakikada Burak Asan’ın pasında çok uzaklardan kaleyi 
deneyen Gökhan’ın vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.

88. dakikada ceza sahası yayında kazanılan serbest vuru-
şu kullanan Nalepa’nın şutu üstten auta çıktı.

90. dakikada Burak Bekaroğlu’nun kafa vuruşunu kaleci 
Tolgahan köşeden kornere gönderdi. Korner atışında bu kez 
Tugay yükseldi, vuruşunda top auta çıktı.

90+4. dakikada kendi sahasından aldığı topla Junior ile 
verkaça giren Uzodimma, Junior’un ortasında topa ağlara 
gönderdi ve takımını öne geçirdi:

Giresunspor’da ligin dördüncü haftasında 
Boluspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında 
futbolculara üç gün izin verildi.

Yeşil-beyazlılarda teknik adam Hakan 
Keleş, Boluspor müsabakası sonrasında izin 

Giresunsporlu Kerem Kalafat, Boluspor ma-
çında oyuna sonradan dâhil olurken, etkili oyu-
nuyla dikkat çekti.

57’de Hayrullah’ın yerine oyuna dahil olan 
Kerem, sık sık hücuma destek verdi. Görevini 
başarıyla yerine getiren Kerem’in bundan son-
raki süreçte ilk 11’de yer alması sürpriz olmaz.

Giresunsporlu Ant-
hony Uzodımma, Bolus-
por maçında takımını ga-
libiyete götüren golü kay-
detti. Kayserispor’dan bir 
yıllığına kiralanan genç 
orta saha oyuncusu, ilk 
kez Boluspor karşısında 
Çotanak armalı formayı 
terletti. 56’da Mehmet 
Taş’ın yerine oyuna dâhil 
olan Uzodimma +4’de at-
tığı golle Çotanaklar’ın 
galip gelmesini sağladı.

Giresunspor’un Po-
lonyalı oyuncusu Nalepa, 
fırtına gibi esiyor. Genç 
orta saha oyuncusu, Bo-
luspor ile yapılan karşı-
laşmada ortaya koyduğu 
oyunla hayran bırakırken, 
ilk golde ise asisti yapan 
oyuncu oldu. Nalepa’nın 
Menemenspor maçında 
atılan golde katkısı bü-
yüktü. Bursaspor deplas-
manında kaydedilen iki 
golün de hazırlayıcısı 
olan Nalepa, Boluspor 
müsabakasında ise ilk 
golün asistini yaptı. Na-
lepa performansıyla da 
alkış aldı.

Yeş�l-beyazlılar, geçen hafta olduğu g�b� Boluspor karşısında da yen�k duruma düştü. 67’de 
Balde �le skora denge get�ren Çotanaklar, +4’te Anthony’n�n attığı golle üç puana uçtu.

G�resunspor son nefeste
STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Hakan Ceylan **, Sezgin Çınar **, Emir Eray Eyisoy **
GİRESUNSPOR: Tolgahan ***,- Hayrullah * (Dak. 57 Kerem **), Diarra 
**, Sadi **, Hüsamettin ***, Mehmet Taş * (Dak. 57 Anthony ***), Na-
lepa ***, Eren ** (Dak. 90 Yasin), Caner Hüseyin (***), Traore ** (Dak. 
82 Sergio Junior **), Balde ***
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Mosquera **, Oğuzhan **, Fethi **, Burak Be-
karoğlu **, Muhammed Bayır **, Tugay *, Bekir (**) (Dak. 60 Muham-
med Gümüşkaya *), Melih ** (Dak. 70 Hamza *), Gökhan *, Alican ** 
(Dak. 70 Burak Asan *), Mertan Caner (*) (Dak. 90 Muhammet)
SARI KARTLAR: Mehmet, Nalepa, Eren (Giresunspor) - Tugay, Alican, 
Burak Bekaroğlu, Burak Asan, Muhammet Aslantaş (Beypiliç Boluspor)
GOLLER: Dak. 35 Burak Bekaroğlu (Beypiliç Boluspor), Dak. 67 Balde, 
Dak. 90+4 Anthony Uzodimma (Giresunspor)

2-1
-ALİ AKTEN-

Giresunspor evinde oyna-
dığı maçta Beypiliç Bolus-
por’u 90+4’te bulduğu golle 
2-1 yenerek puanını yediye çı-
kardı.

Geçen hafta Bursaspor 
deplasmanında elde ettiği ga-
libiyetin moraliyle Bolus-
por’un karşısına çıkan Çota-
naklar, ilk yarıyı 35. dakikada 
kalesinde gördüğü golle 
yenik kapattı. 

67. Dakikada Balde kale-
ciyi avlamayı başardı ve skora 
denge geldi. 76’da Boluspor-
lu Gökhan’ın şutu üst direkte 
patladı.

90’da Burak Bekaroğ-
lu’nun kafa vuruşunda köşe-
ye giden topu Tolgahan çı-
kardı. 

Artı beşin dördüncü uzat-
ma dakikasına girildiğinde Gi-
resunspor, Anthony’nin golü 
geldi ve Çotanaklar sahadan 
2-1 galip ayrıldı.

İLK YARIDA BOLU ÜSTÜNLÜĞÜ

Giresunspor, milli maç nedeniyle lige verilen arada 
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı oy-
nayacak.

Birçok oyuncusunu kamp döneminden sonra renklerine 
kattığı için uyum sorununu henüz aşamayan Yeşil-
beyazlılar, arayı iyi değerlendirmek istiyor. Çotanaklar’ın 
Çaykur Rizespor teknik kadrosuyla hazırlık maçı oynama 
konusunda anlaştığı belirtildi. Maçın tarihi iki takımın ligin 
beşinci haftasında oynanacak müsabakaların programına 
göre netleşeceği ifade edildi.

Çaykur R�zespor �le maç var

Üç gün �z�n

süresini üç gün olarak belirledi. 
Buna göre Giresunspor ligin beşinci haf-

tasında Ankaraspor ile oynayacağı müsaba-
kanın hazırlıklarına Çarşamba günü başlaya-
cak.

Yazısı 5'te

Nalepa fırtınası

Yen� moda, Uzodımma

Kerem hareketlik getirdi
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