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İzmir’deki depremin simgesi haline gelen ve enkaza 
dönen Doğanlar Apartmanı’ndan 65 saat sonra sağ kur-
tarılan Elif Perinçek, mutfakta üzerine düşen sandalye 
sayesinde hayata tutundu. Sürekli vazoyla yere vurarak 
ses çıkartan anne Seher Değerli Perinçek, enkaz altında 
4 çocuğunu bir araya getirdi ancak Elif’e yetişemedi.

Devamı Sayfa 4’te

2019 yılı Aralık ayında geçici kabul iş-
lemleri başlayan hastane binası Sağlık Ba-
kanlığınca oluşturulan geçici kabul komis-
yonu tarafından eksiklikleri tamamlandık-
tan sonra 28 Nisan 2020 tarihinde geçici 
kabulü onaylanarak Sağlık Yatırımları Genel 
Müdürlüğüne sunulmuştu.

İnşaatının tamamlanmasının ardından 
Kademeli olarak taşınmanın başladığı yeni 

Giresun’da 795 dekar alanda Kivi üretimi yapılırken 
2020 yılı ürünü rekoltesinin bin 250 ton civarında olması 
bekleniyor. Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kivi mey-
vesinin zamanında hasat edilmesinin çok önemli olduğunu 
belirterek dikkat edilmesi gereken durumlarla ilgili bir açık-
lamada bulundu. Devamı Sayfa 2’de

Ülkemiz önemli ihraç ka-
lemlerinden biri olan ve net 
ihracat girdisi ile hem Türki-
ye hem de bölge ekonomile-
rine gelir ve istihdam yönün-
den büyük katkıda bulunan 
fındıkta ihracat sezonunun 
hareketli olması gereken ilk 
2 ayında yaşanan düşük per-
formansın endişe verici bo-
yutlarda olduğu bildirildi.

Karadeniz Fındık ve Ma-
mulleri İhracatçı Birliği 
(KFMİB) Yönetim Kurulu ta-
rafından yapılan yazılı açıkla-

Giresun ve Ordu’da etkili olan sağanak yağış, hava ulaşımını olumsuz 
etkiledi. Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapmayı planlayan 2 uçak hava-
da defalarca tur attıktan sonra iniş gerçekleştiremeyince,Samsun ve Trab-
zon’a yönlendirildi, 2 uçak ise havada dakikalarca tur atıp piste iniş yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ordu, Gi-
resun, Trabzon ve Rize illerinin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, metreka-
reye 21-75 kilogram gök gürültülü yağış beklendiği bildirildi. Yapılan uyarı 
sonrası etkisini gösteren ve kimi zaman şiddetini arttırarak devam eden sa-
ğanak, hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.İzmir ve İstanbul illerinden 
Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapmak üzere harekete geçen uçaklar, 
olumsuz hava şartları nedeniyle havada dakikalarca tur atmak zorunda 
kaldı. İstanbul’dan hareket eden Pegasus’a ait uçak Samsun Çarşamba Ha-
valimanı’na yönlendirilirken, İstanbul-Ordu seferini yapan diğer uçak ise ha-
vada dakikalarca tur attıktan sonra Trabzon’a yönlendirildi.

Giresun’un Karagöl 
Dağı'na mevsimin ilk karı 
yağdı.

Kabadüz ilçesinin Çamba-
şı Yaylası'ndan da görülen Ka-
ragöl Dağı'na ve eteklerine 
mevsimin ilk karı yağarken, 
Kapıkaya Yaylası'nda çobanlık 

Giresun Belediye Başkanı Ay-
tekin Şenlikoğlu’nun talimatıyla Gi-
resun’da uygulamaya konulan je-
oradar sistemiyle birlikte yer altı-
nın röntgeni çekiliyor. Ana hatlar-
da yapılan ve 25 bin 290 metreka-
reyi kapsayan alan taranıp sayılaş-
tırıldı ve koordinatları çıkartılarak 
haritalandırıldı.

Devamı Sayfa 2’de

Ordu-G�resun haval�manına yağış engel�

FINDIK FİYATI DÜŞERKEN İHRACAT
SON 30 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

KFMİB; “Mevcut durum öncel�kle üret�-
c�ler�m�z�n değ�l, spekülatörler�n ve rak�p 
ülkeler�n amaçlarına h�zmet etmekted�r.”

mada, 01 Eylül 2020 ile 31 
Ekim 2020 aralığında fındık 
ihracatının, bir önceki yılın 
aynı aylarına göre, miktar ba-
zında % 41,06, döviz girdisi 
bazında ise % 37,10 oranın-
da ciddi düşüşler gösterdiği-
ne dikkat çekilerek; özellikle 
Ekim ayı ihracatının, 2014’de 
yaşanan ve ürünün yarısının 
kaybolduğu ağır don olayı 
sonrası hariç, son 30 yılın en 
düşük düzeyinde gerçekleşti-
ği vurgulandı.

Devamı Sayfa 3’te

Deprem�n sembol �sm� oldu

Yen� hastanede hasta kabulü başladı
hastanede taşınma işlemleri tamamlanan 
Göz Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabili-
tasyon ve Cildiye kliniklerinde hasta kabulü 
başladı. 

Taşınma işlemlerinin devam ettiği belir-
tilirken tüm klinik ve poliklinik hizmetleri-
nin 1 ay içerisinde tamamlanarak yeni has-
tane binasında verilmesi hedefleniyor.

Devamı Sayfa 2’de

Zamanında hasat çok öneml�

Bulancak’ta önceki gün akşam saatlerinde başlayan 
yağmur sonrası, Belediye Başkanı Recep Yakar’ın tali-
matıyla alarma geçen tüm ekipler, olumsuz bir durum 
yaşanmaması için sahaya inerek gerekli tedbirleri aldı-
lar.  Devamı Sayfa 2’de

Bulancak Beled�yes� teyakkuza geçt�

G�resun’da 25 b�n
metrekaren�n
röntgen� çek�ld�

Yılın �lk karı G�resun’a düştü

yapan Cafer Memişoğlu, 
karla birlikte koyunları ile yay-
ladan dönüşe geçti.
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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
G�resun Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes� dün �t�bar�yle 

hasta kabulüne başladı. Yen� hastanede radyoterap� c�ha-
zı dah�l 137 kalem tıbb� c�haz bulunacağı bel�rt�l�rken, 
14 bloktan oluşan yen� Eğ�t�m ve Araştırma Hastane-
s�’nde 108 adet pol�kl�n�k odası, 16 amel�yathane, 34 ya-
kalı d�yal�z merkez�, 17 yataklı kemoterap� ün�tes�, 91 
adet tek yataklı oda, 86 afet ç�ft yataklı oda ve 78 adet 
yoğun bakım yatağı bulunacak. Eğ�t�m ve Araştırma Has-
tanes�’nde 17’s� Prof. Dr., 19’u Doç. Dr. 50’s� Öğr. 
Üyes�, 49’u as�stan, 39’u uzman, 31’�de prat�syen doktor 
olmak üzere toplam 205 doktorun sağlık h�zmet� suna-
cak. Taşınma �şlem�n�n ardından G�resun Prof. Dr. İlhan 
Özdem�r hastanes� �se 200 yataklı olarak 34’ü uzman, 
15’� de prat�syen olmak üzere 49 doktorla sağlık h�zmet� 
sunmaya devam edecek.

1. Sayfadan Devam
Meteoroloj�den yapılan uyarıların ardından başlayan yağ-

murla b�rl�kte, Başkan Yakar’ın tal�matıyla harekete geçen; 
Fen İşler�, İtfa�ye, Tem�zl�k, BULASKİ Müdürlüğü �le Park 
ve Bahçeler ve Mezarlık İşler� B�r�mler� ek�pler� sahaya �ne-
rek, kaldırım ve yol kenarlarının tem�zl�ğ�, logar ve mazgal 
ağızları ve ızgaraları tem�zl�ğ� g�b� �şler� ac�l b�r şek�lde ya-
parak olumsuz b�r durum yaşanmasının önüne geçt�ler. Gece 
boyunca da süren yağmur boyunca teyakkuzda olan ek�pler, 
herhang� b�r olumsuzluğa geç�t vermed�ler. Yağmurun 
devam edeceğ�n� bel�rten Beled�ye Başkanı Yakar, ek�pler�n 
alarm durumunun devam edeceğ�n� her türlü olumsuzluğa 
anında müdahale edecekler�n� bel�rtt�.

İYİ Part� G�resun İl Başkanı Abdulka-
d�r Eroğlu,22 Ağustos’ta meydana gelen 
sel afet�nde yıkılan Doğankent köprüsü-
nün 2.5 aydır yapılmamasına tepk� göster-
d�.

Felaket�n ardından ulaşımın esk� As-
lancık yolundan sağlandığını bu nedenle 
tır sürücüler�n�n Trabzon üzer�nden dolaş-
mak zorunda kaldığını �fade eden Eroğlu 

T�rebolu sınırları �çer�-
s�nde yer alan Hızır�lyas Te-
pes�, Tarım ve Orman Ba-
kanlığı tarafından tab�at 
parkı olarak �lan ed�ld�.

AK Part� G�resun M�llet-
vek�l� Cemal Öztürk Hızır�l-
yas Tab�at Parkı �le �lg�l� 
yaptığı açıklamada, ‘’T�re-
bolu �lçem�z sınırları �çer�-
s�nde 32 hektarlık sahada 
yer alan, ender görünen 
b�tk� örtüsüne sah�p Hızır�l-
yas Tepes�, Tarım ve Orman 
Bakanlığımız nezd�nde yap-
tığımız g�r�ş�mler net�ces�n-
de �l�m�z tur�zm�ne kazandı-
rılması maksadıyla tab�at 
parkı olarak �lan ed�lm�ş-
t�r.Projen�n �l�m�ze kazandı-
rılması �ç�n verd�kler� des-
teklerden dolayı başta Tarım 
ve Orman Bakanımız Sayın 
Bek�r Pakdem�rl� Bey’e ve 
Doğa Koruma ve M�ll� 
Parklar Genel Müdürlüğü 
ek�b�ne teşekkür ed�yo-
rum.Bölgem�zde ve ülke-
m�zde doğa severler�n yen� 
uğrak merkez� olacak olan 
"Hızır�lyas Tepes� Tab�at 
Parkı" �l�m�ze hayırlı olsun’’

Yaşanacak b�r deprem 
durumunda hayat kurtarab�-
lecek b�r deprem çantası, or-
talama 510 TL b�r mal�yetle 
oluşturulab�l�yor.

Geçt�ğ�m�z hafta Cuma 
günü İzm�r'�n Sefer�h�sar 
açıklarında meydana gelen 
6.6'lık deprem�n ardından 
deprem çantasının mal�yet� merak konusu oldu. Önceden ha-
zırlanmış b�r deprem çantası depremde hayat kurtarab�l�yor. 
Olası b�r deprem durumunda kullanılacak deprem çantasının 
hazırlanmasının ortalama mal�yet�n�n �se b�r k�ş� �ç�n 510 TL 
olduğu tesp�t ed�ld�.

Afet ve Ac�l Durum Yönet�m Başkanlığı'nın (AFAD) 
resm� �nternet s�tes�nde yer alan b�lg�lerde deprem çantasında 
bulunan gıdaların yüksek kalor�l�, v�tam�n ve karbonh�drat 
�çeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı, çabuk bozulmayan 
gıdalardan; konserve, kuru meyveler, tah�n, pekmez, meyve 
suyu g�b� ürünler�n bulundurulması gerekt�ğ� b�ld�r�ld�. Ayrı-
ca her b�r a�le üyes� düşünülerek yeterl� �çme suyunun çanta-
ya dah�l ed�lmes� gerekt�ğ� vurgulandı.

Deprem çantasının �ç�nde bulunan malzemeler�n fiyatları 
araştırıldı. Yapılan anal�ze göre b�r deprem çantasında bulun-
ması gereken malzemeler�n toplamı b�r k�ş� �ç�n ortalama 510 
TL olarak hesaplandı.

DEPREM ÇANTASINDA BULUNMASI
GEREKEN MALZEMELER

B�r deprem çantasında öneml� belge fotokop�ler�, gıdalar, 
h�jyen maddeler� �le bazı araç ve gereçler�n bulunması gere-
k�yor. Çantada k�ml�k kartları (nüfus cüzdanı, ehl�yet), tapu, 
s�gorta, ruhsat belgeler�, zorunlu deprem

pol�çes�, d�plomalar, pasaport, banka cüzdanı, d�ğer (evc�l 
hayvan sağlık karnes�) bulunması gerek�yor.

MALZEMELERİN ORTALAMA FİYATLARI
Deprem çantasına g�yecek olarak �ç çamaşırı, çorap, yağ-

murluk ve �kl�me uygun g�ys�ler�n konulması önem arz ed�-
yor. Çantada bulundurulması gereken malzemeler ve ortala-
ma fiyatları şu şek�lde sıralanıyor: “İç çamaşırı 20 TL, çorap 
20 TL, yağmurluk 40 TL ve �kl�me uygun g�ys�ler." Deprem 
çantasında y�yecek ve �çecekler�n bozulmaması �ç�n konserve 
ve kuru meyveler�n çantada bulundurulması gerek�yor. Çan-
tada bulunması gereken gıdalar; 3 adet konserve gıda 15 TL, 
kuru meyve 20 TL, su 5 TL ve meyve suyu 5 TL olarak tesp�t 
ed�ld�.

H�jyen malzemes�; sabun 5 TL, d�ş fırçası ve macunu 25 
TL, ıslak mend�l 5 TL, tuvalet kağıdı 30 TL, �lk yardım çan-
tası 30 TL, uyku tulumu 100 TL veya battan�ye 30 TL, çakı 
30 TL, düdük 10 TL, küçük makas 20 TL, kağıt 5 TL, kalem 
5 TL, p�ll� radyo 50 TL, el fener� 15 TL ve yedek p�ller 25 
TL.”

Hızır�lyas Tepes� tab�at parkı olarak �lan ed�ld�Gece boyunca
hazır bekled�ler

İlhan Özdem�r Hastanes�
faal�yet�ne devam edecek

İYİ Part�den köprü tepk�s�
“Bu yolun arkasında Doğankent, Kürtün, 
Özkürtün, Gümüşhane g�b� b�r sürü nüfus 
yoğunluğu var. İnsanlar yolu uzatarak 
esk� yol Aslancık yolunu kullanıp 1 saat 
fazladan seyahat ed�yorlar.Lütfen yetk�l�-
ler� ve s�yas�ler� duyarlılığı davet ed�yo-
rum vatandaşa Ç�le çekt�rmey�n afet�n üze-
r�nden 2,5 ay geçm�ş 2,5 ayda b�r köprü 
yapılamaz mı?

İşte b�r deprem çantasının mal�yet�

K�v�’de hasat uyarısı
1. Sayfadan Devam

G�resun İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü’nden ya-
pılan yazılı açıklamada 
;”2020 yılı ürün rekoltes� 
1.250 ton c�varında olab�le-
ceğ� tahm�n ed�lmekted�r. 
K�v� meyves� İl�m�zde her 
yıl Kasım ayı başı �le ortası 
arasında hasat ed�lmekted�r. 
Bu durumu �kl�msel değ�-
ş�kler etk�lemekted�r. Mey-
ven�n toplam sıcaklık ve top-
lam soğuklama �ht�yaçlarını 
karşılama durumları hasat ta-
r�hler�n� bel�rler. Yazları 
Kurak g�tt�ğ� yıllarda erken 
hasat yapılmaktadır. Yağışlı 
ve soğuk b�r dönemde de ol-
gunlaşma gec�kmekted�r.

K�v� meyves�n�n zama-
nında hasat ed�lmes� çok 
öneml�d�r. Son haftalara g�-
r�ld�ğ�nde �çer�s�ndek� kuru 
madde m�ktarına sık sık ba-
kılarak (en az haftada 3 
defa) hasat zamanı bel�rlen-
mel�d�r. Kuru maddeye 
gerek İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğümüz ve gerekse 
İlçe Müdürlükler�m�zdek� 
tekn�k elamanlarca bakıl-
maktadır. Kuru madde b�r 
refraktometre tarafından 
6,5-7 aralığını gösterd�ğ�nde 
hemen hasat başlamalıdır.

Hasatta k�v� meyves�n�n 
sap kısmı meyve d�b�nden 
koparılmalı, meyve sapı 
ağaçta bırakılmalıdır. Böy-

lece kasalarda meyve et�n�n 
zedelenmes� önlenm�ş olur. 
Hasat mümkünse sabahın 
erken saatler�nde, yağmur-
suz ve ser�n b�r zamanda ya-
pılmalıdır.Erken hasat 
meyve tat ve aromasının 
tam oluşmasına engel olan 
b�r durumdur k� bu meyve-
n�n p�yasa değer�n� düşürür. 
Geç hasatta meyven�n 
manav ömrünü kısaltır, �s-
tenmeyen b�r durum-
dur. Hasat sonrası meyveler 
açıkta ve güneşe maruz ka-
lacak alanlarda beklet�lme-
mel�, hemen pazara sunul-
malı veya beklet�lecekse 
soğuk hava deposunda sak-
lanmalıdır.

1. Sayfadan Devam
Jeoradar uygulaması �le yer altında bu-

lunan Beled�yeye a�t kanal�zasyon, yağ-
mursuyu ve �çme suyu hatları �le d�ğer ku-
rumların hatlarının (elektr�k, doğalgaz, te-
lekom) tesp�t� yapılırken, kayıp rögar ve 
kayıp vanalarda bulunuyor. Uygulamayla 
b�rl�kte tüm hatların konumları, çapları, 
c�ns� ve uzunlukları bel�rlenerek, şehr�n 
mevcut altyapısı artık daha kontrollü hale 
gel�yor. 

Boruların güzergâhı noktasal olarak tes-
p�t ed�l�rken, yapılacak b�r çalışmaya 
büyük kolaylık get�r�yor. Yanlış noktayı 

ÇALIŞMALARA BÜYÜK
KOLAYLIK GETİRİYOR

kazma r�sk� ortadan kalkarken, yer altında-
k� hatların konumu s�stemden görüleceğ� 
�ç�n, yapılacak b�r çalışma daha sağlıklı ve 
daha güvenl� yürütüleb�lecek.

D�ğer yandan, jeoradar uygulamasıyla 
b�rl�kte Su ve Kanal�zasyon İşler� Müdür-
lüğü’nün 20 çalışmasına eşl�k ed�lerek hat 
tesp�t� yapıldığı ve çalışmaya kolaylık get�-
r�ld�ğ� b�ld�r�ld�.

Aksu Mahalles�’ndek� ana hat çalışma-
larının ardından ara sokaklarda da uygula-
manın devam edeceğ�, çalışmanın tamam-
lanmasıyla b�rl�kte d�ğer mahallelerde uy-
gulamanın devam edeceğ� açıklandı.
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FABRİKA
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1. Sayfadan Devam
KFMİB’n�n açıklama-

sında şu görüşlere yer ver�l-
d�:“B�l�nd�ğ� g�b� ülkem�z 
fındık �hracatının tamamı 
özel sektör firmaları tarafın-
dan gerçekleşt�rmekted�r. 
İhracat sektörünün çatı ku-
ruluşları olan İhracatçı B�r-
l�kler� olarak konu �le �lg�l� 
tüm gel�şmeler� her zaman 
olduğu g�b� ş�md� de hem ül-
kem�z, hem de global çapta 
d�kkatle, tüm ayrıntı ve al-
ternat�fler� �le b�rl�kte �zlen-
mekte olup, görüşler�m�z� 
kamuoyu �le de paylaşmak-
tayız.

Bu çerçevede, özell�kle 
Mayıs ayından �t�baren çe-
ş�tl� ves�leler �le �fade ett�ğ�-

Bulancak Beled�yes� tarafından, Temmuz ayından bu 
yana 4 ayda 13 yen� araç alınarak h�zmete kazandırıldı.

Bulancak Beled�ye Başkanı Recep Yakar, “Bulancak 
Beled�yes� olarak, son �k� dönemde tüm �ş ve h�zmetler�-
m�zde kend� kend�ne yeten b�r beled�ye olarak güçlü ve 
eks�ks�z b�r araç parkıyla h�zmet ver�yoruz. Her geçen 
gün artan �ş ve h�zmetler�m�z� hızlı ve zamanında sürdü-
reb�lmek adına araç parkımıza sürekl� takv�yeler yaparak 
h�zmet üret�m�m�z� de hızlandırdık. Y�ne bu maksatla 
son dört ayda çoğu Beled�yem�z �mkanları �le olmak 
üzere ve çeş�tl� bakanlıklarımızdan h�be yöntem�yle araç 
parkımıza 13 yen� araç kattık. Bulancak �ç�n çalışmaya 
ve h�zmet üretmeye devam ed�yoruz. İlçem�ze ve Bele-
d�yem�ze hayırlı olsun” ded�.

G�resun Beled�ye Başka-
nı Aytek�n Şenl�koğlu ma-
halle halkının davet� üzer�ne 
kahvaltı programına katıldı. 
Hacıs�yam Mahalles� Yol-
vermez Sokak’ta yapılan ye-
n�leme çalışmasından mem-
nun kalan mahalle sak�nler� 
Başkan Şenl�koğlu �le kah-
valtıda buluşarak, yapılan 
çalışmadan dolayı Şenl�koğ-
lu’na teşekkür ett�.

Beled�ye Başkanı Ayte-
k�n Şenl�koğlu �se tüm ma-
halleler�n planlamasını yap-
tıklarını bel�rterek: “Göreve 
geld�ğ�m�z günden bu yana, 
G�resunumuz ve mahallele-
r�m�zle �lg�l� bütün sorunla-
rımızı ele aldık, çalışmaları-
mıza başladık ve devam ed�-
yoruz. 

Manüplat�f haberler rak�p ülkelere h�zmet ed�yor

m�z öngörü ve �kazlarımız 
ışığında, yaşadığımız son ge-
l�şmeler� tekrar değerlend�r-
mek �ht�yacını duymakta-
yız.Öncel�kle ülkem�zde 
orta düzeyde gerçekleşen 
2020 ürünü rekoltes� ve 
geçen yıl �drak ed�len çok 
yüksek üret�mden kalan 
dev�r �le, 2019/2020 sezo-
nuna yakın b�r �hracatı ger-
çekleşt�recek m�ktarda top-
lam ürün mevcuttur.Türk�ye 
de orta büyüklüktek� 2020 
rekoltes�n�n aks�ne tüm 
rak�p üret�c� ülkeler de 
(özell�kle İtalya ve ABD de) 
rekor üret�mler gerçekleş-
m�şt�r.Ülkem�z sektöründe 
yaşanmakta olan ve arz / 
talep denges�ndek� nerede 

�se durma noktasındak� çok 
düşük arz düzey�, bu rak�p 
ülkeler tarafından fırsata dö-
nüştürülmüş olup, hayal b�le 
edemeyecekler� �hracat ar-
tışları sev�yeler�ne ulaşmış-
lardır. Bu �lave elde ett�kler� 
pay, kes�nl�kle Türk Fındığı-
nı global çaptak� pazarından 
eks�lm�şt�r.- Baştan ber� en-
d�şel� olduğumuz ve sürekl� 
d�kkat çekt�ğ�m�z pandem� 
kaynaklı muhtemel �ç ve dış 
talep düşüşünün �se tahm�n-
ler�m�z�n de çok üzer�nde 
gerçekleşeceğ�n� üzülerek 
görmektey�z. Bu kr�z�n daha 
da �ler� düzeyde ve uzun sü-
rel� olarak der�nleşme �ht�-
mal� de maalesef mevcuttur.

İHRACATTAKİ
DÜŞÜŞÜN TMO İLE

İLGİSİ YOK
İhracatımızdak� düşüş 

trend�n�n bölge �st�hdamına 
olumsuz etk�ler� kısa sürede 

h�ssed�lmeye başlanmış, b�r 
çok fındık kırma ve modern 
�şleme tes�sler� kısmen üre-
t�m� durdurmuş veya ancak 
düşük kapas�te �le çalışab�l-
mekted�rler.Fındık dışında 
ve kısmen de olsa çeş�tl� ka-
tegor�lerde fındığa alternat�f 
olab�lecek (başta ABD Ba-
dem�) d�ğer tüm sert kabuk-
lu meyvelerdek� yüksek re-
kolteler ve düşük fiyat sev�-
yeler�n�n p�yasalara önü-
müzdek� aylarda daha da 
fazla etk�s�n� göreb�l�r�z.

Öncel�kle �lg�l� tüm ke-
s�mler açıkça b�lmel�d�rler 
k�; ülkem�zde yaşadığımız 
�hracat düşüşünün ne Sn. 
Cumhurbaşkanımızın takt�r 
ederek TMO’ya regülasyon 
görev� verd�ğ� ve herkes ta-
rafından büyük b�r memnu-
n�yet �le karşılanan fiyat �le 
ve ne de fiyatların bu gün 
ulaştığı sev�ye �le h�çb�r �l-

g�s� yoktur. Asıl sorun; �ç ve 
dış alıcıları harekete geç�-
recek ve tekrar Türk�ye’ye 
yönlend�recek b�r arz �st�k-
rarının p�yasada oluşama-
masından kaynaklanmakta-
dır.

Manüplat�f haber ve yön-
lend�rmeler sonucunda ya-
şadığımız mevcut durum ön-
cel�kle üret�c�ler�m�z�n 
değ�l, spekülatörler�n ve 

rak�p ülkeler�n amaçlarına h�z-
met etmekted�r.

Maalesef akıp geçmekte 
olan zaman, yıllardır �ht�yaçla-
rı olan fındığı Türk�ye dışın-
dan sağlayab�lme hayal� ku-
ranların leh�ne �şlemekted�r. 
Salgın şartları �le ç�kolata, şe-
kerleme vb. �lg�l� sektörlerde 
yaşanmakta olan kr�z ve talep 
düşüşler�n�n buna �mkan tanı-
yacağını unutmamalı-

yız.Ancak tüm olumsuz 
şartlara rağmen önümüzdek� 
aylarda bu mevcut tablonun 
ülkem�z leh�ne değ�şeceğ�, 
Türk Fındık sektörünün b�l�-
nen gücü ve �hracatçılarımı-
zın dünya çapındak� prest�j-
ler�n�n bu sorunlarında üste-
s�nden geleceğ�ne da�r umu-
dumuzu ve çalışma azm�m�-
z� korumaya devam ed�yo-
ruz.”

Şenl�koğlu “G�resun değ�şecek,dönüşecek”

G�resun değ�şecek, dö-
nüşecek. Bundan k�msen�n 
kuşkusu olmasın. G�resun 
Beled�yes� olarak her �ş� en 
�nce ayrıntısına kadar düşü-
nerek, danışarak, paylaşarak 
yapıyoruz. Halkımızla b�r 
araya gelerek yapacakları-
mızı, yaptıklarımızı paylaşı-

yoruz. 
B�z h�zmet etmekten, 

şehr�m�z�n güzelleşt�rmek-
ten onur ve gurur duyuyo-
ruz. B�zlere olan bu �nanç 
sürdükçe, Allah sağlık ver-
d�kçe halkımızın emr�nde ol-
maya devam edeceğ�z” 
ded�.

Bulancak Beled�yes�
filosunu güçlend�r�yor

http://info@linra.com.tr
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1. Sayfadan Devam
Sürekl� vazoyla yere vu-

rarak ses çıkartan anne 
Seher Değerl� Per�nçek, 
enkaz altında 4 çocuğunu 
b�r araya get�rd� ancak 
El�f’e yet�şemed�. Depreme 
dışarıda yakalanan baba 
Oğuz Per�nçek �se ev�n� per-
deler�nden tanıyarak eş� ve 
çocuklarının kurtarılması 
�ç�n ek�pler� yönlend�rd�.

İzm�r’� vuran deprem�n 
ardından 3'üncü gün ger�de 
kalırken sev�nd�r�c� haberler 
peş peşe geld�. Toprak yığı-
nına dönen Emrah Apartma-
nı’ndan 58 saat sonra çıkar-
tılan İd�l Ş�r�n’�n ardından 

Sağlık ve Sosyal H�zmet 
Emekç�ler� Send�kası (SES) 
G�resun Tems�lc�l�k Eş Baş-
kanı Ş�r�n Karadurmuş, ko-
nuyla �lg�l� b�r açıklama ya-
parak şu �fadelere yer verd�: 
"COVID-19 pandem�s� süre-
c�nde toplam vaka dünya ge-
nel�nde toplam 44.7 m�lyonu 
geçt�. 

Günlük ölüm sayısı dün-
yada 7 b�nler� geçm�ş du-
rumda. Türk�ye’de 29 Ek�m 
�t�bar� �le Sağlık Bakanlığı 
ver�ler�ne göre; yen� hasta sa-
yısı 2,319 k�ş�ye, can kaybı 
72 k�ş�ye yükseld�. Açıkla-
manın yapıldığı bu saate 
kadar 127 sağlık çalışanı ha-
yatını kaybett� ve 40 b�n�n 
üzer�nde sağlık çalışanı en-
fekte oldu.

Sağlık emekç�ler� n�tel�k-
l�, k�ş�ye uygun, yeterl� sayı-
da koruyucu ek�pmana er�şe-
mezse, �ş yükünden dolayı 
bu ek�pmanları kullanamaz-
sa, r�sk�ne ve emeğ�ne göre 
ücret alamazsa, d�nlenemez-
se, daha �y� beslenemezse, 
ev�ndek� çocuğunun, bakıma 
muhtaç yakınının bakım so-
runu g�der�lmezse, düzenl� 
test yapılmazsa, aşı �ç�n ön-

Oxford Ün�vers�tes� tara-
fından p�yasadak� ant�b�yo-
t�k ve ağrı kes�c�lerden orta-
lama yüzde 36 daha etk�l� ol-
duğu �spatlanan bal, özell�k-
le toz propol�s �le karıştırıla-
rak tüket�ld�ğ�nde çok daha 
etk�l� oluyor. Bal Gurmes� 

65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Doğanlar Apartmanı enka-
zından 65 saat sonra sağ kur-
tulan 3 yaşındak� çıkartılan 
El�f Per�nçek deprem�n s�m-
ges� oldu. Üzer�ne devr�len 
sandalye ve uyuması saye-
s�nde hayatta kaldığı bel�rle-
nen El�f’�n �k�z ablaları 
Elzem ve Ezel’�n (10) de 
sağ kurtarıldığı enkazdan çı-
kartılan 7 yaşında ab� Umut 
�se yaşam mücadeles�n� kay-

bett�. Ege Ün�vers�tes�nde 
araştırma görevl�s� olan 
anne Seher Derel� Per�nçek 
ve depreme dışarıda yakala-
nan baba Oğuz Per�nçek ço-
cuklarını yaşamda tutab�l-
mek �ç�n büyük b�r mücade-
le verd�.

Doğanlar apartmanı en 
kazında yaşadıkları 65 zorlu 
saat hakkında b�lg� veren 
dayı Özgür Değerl�, “20 

saat sonra önce kardeş�m 
Seher’e, �k�zler�m�ze ve 
Umut’umuza ulaştık. 
Umut’un daha sonrasında 
hayatını kaybett�ğ�n� öğren-
d�k. Ondan sonra süreç El�f 
�ç�n devam ett�. Üm�d�m�z� 
h�ç kaybetmed�k. Ek�pler 
bana, başka b�r depremde 
72 saatte kurtarılan yen� 
doğan b�r bebekten söz ed�p 
‘Neden bunlardan b�r�s� El�f 

olmasın’ d�ye moral verd�-
ler. Üm�tl� haberler b�ze güç 
verd�. Akab�nde b�z�m �ç�n 
de b�r müjde geld�. Şükür 
El�f’�n sağlık durumu �y�. 
Ac�l serv�sten yoğun bakı-
ma alındı. İlk geld�ğ�nde 
yaşı sorulmuş. Buna cevap 
ver�p su �stem�ş. Rahatlıkla 
konuşuyor. Kardeş�m Seher, 
dah�l�ye serv�s�nde. Sağlık 
durumu �y�, sürekl� evlatla-
rını soruyor. İk�zler�m�z 
Elzem ve Ezel onlar da sağ-
lıklı. Umut’umuz dışında 
a�len�n d�ğer fertler�n�n kötü 
b�r durumu yok” ded�.

VAZOYLA YERE 
VURUP HEM KENDİNİ 

HEM DE
ÇOCUKLARINI

KURTARDI
Eş� ve çocuklarının kur-

tarılmasına büyük katkı sağ-

layan Oğuz Per�nçek’�n 
eş�yle �rt�bat kurduğu ve da-
�ren�n �zler�ne ulaşılınca 
ek�pler� yönlend�rd�ğ� ölüm 
kalım savaşını anlatan dayı 
Özgür Değerl�, yaşananları 
şöyle anlattı:

“Depreme dışarıda yaka-
lanan en�ştem Oğuz’un ope-
rasyona büyük katkısı oldu. 
Seher yaşadığına da�r �şaret 
vermek �ç�n bulunduğu ko-
numdan sürekl� vazo �le 
yere vurarak ses çıkartmış. 
Oğuz da, zaten da�ren�n per-
deler�nden teşh�s�n� yapıp 
ek�plere �çer�ye g�r�leb�-
lecek yerler� gösterm�ş. Oda-
ları ve bulunab�lecekler� ko-
numları bel�rtm�ş. El�f har�-
c�ndek� herkese tek b�r nok-
tada bulmuşlar. Heps� b�r 
yerde yaşam üçgen� oluştur-
muşlar ama kardeş�m El�f’e 

yet�şemem�ş.”
DEVRİLEN SANDALYE 

ELİF İÇİN YAŞAM
ÜÇGENİ OLUŞTURDU

Değerl�, deprem�n s�m-
ges� hal�ne gelen yeğen� 
El�f’�n 65 saatl�k öyküsüyle 
�lg� olarak �se, “Kardeş�m 
d�ğer çocuklarını b�r araya 
get�rm�ş ancak El�f kend� 
odasında kalmış. Orada üze-
r�ne devr�len b�r sandalye sa-
yes�nde göçük altında kal-
maktan kurtulmuş. Orada 
kend�l�ğ�nden b�r yaşam üç-
gen� oluşmuş. Doktorumuz-
dan aldığımız b�lg�ye göre, 
bebekler�n �lk etapta b�r ağ-
lama süreçler� oluyormuş 
ama ağlama sonrasında uy-
kuya dalıyorlarmış. Meta-
bol�zması yavaşladığından 
yaşama tutunmak �ç�n süre-
c� uzatmış” ded�.

Gr�bal enfeks�yonlara karşı bal ve propol�s karışımı
Ahmet Bağran Aksoy, bal 
�le propol�s�n doğru kullanı-
mını ve �nsan vücuduna fay-
dalarını anlattı.

Kış aylarının başlama-
sıyla b�rl�kte düşen sıcaklık-
lar, solunum yolu enfeks�-
yonlarını da beraber�nde ge-

t�r�yor. Uzmanlar mevs�m 
geç�şler�nde hastalanmamak 
�ç�n bağışıklık s�stem�n�n 
güçlü tutulması konusunda 
vatandaşları uyarıyor. Bağı-
şıklık s�stem�n� güçlü tutma-
nın yollarından b�r� de doğal 
ürünler kullanmaktan geç�-
yor. Zeng�n �çer�ğ�yle doğal 
gıdalar arasında büyük 
öneme sah�p olan ve p�yasa-
da bulunan tüm ant�b�yot�k-
lerden çok daha etk�l� oldu-
ğu Oxford Ün�vers�tes� tara-
fından yapılan testler �le �s-
patlanan bala olan talep g�-
derek artıyor.

Bağışıklık s�stem�n�n 
güçlend�r�lmes�nde balın 
çok etk�l� olduğunu bel�rten 
Bal Gurmes� Ahmet Bağran 
Aksoy, propol�s ve bal �le 
yapılan karışımların çok 
daha güçlü olduğunun altını 
ç�z�yor. Bal Gurmes� Aksoy, 
“Bal ve arı ürünler� �nsanla-
rın doğada tüketeb�leceğ� en 
kıymetl� gıdaların başında 
gel�yor. Oxford Ün�vers�te-
s�, balın üst solunum yolu 
hastalıklarına karşı ant�b�-
yot�k ve ağrı kes�c�lerden or-
talama yüzde 36 daha fazla 
etk�l� olduğunu ortaya 

koydu. Ayrıca gene araştır-
malara göre balın �y�leşme 
sürec�n� k�m� durumlarda 2 
güne düşürdüğünü ve öksü-
rüğü yüzde 50 azalttığı sap-
tandı. Balın etk�s�n� daha da 
artırmak �ç�n propol�s �le 
doğru karışım şekl�nde tü-
ket�lmes� gerekmekted�r.” 
�fadeler�n� kullanıyor.

Bal ve propol�s nasıl kul-
lanılır?

Aksoy, salgın hastalıkla-
ra karşı bal ve propol�s karı-
şımının şu şek�lde kullanıl-
ması gerekt�ğ�n� söyleyerek, 
“Arı ürünler�nden hazırlana-
cak tüm karışımlarda önce-
l�kle doğal, saf ve katkısız 
ürünler kullanılmalıdır. Do-
ğallığından em�n olduğu-
muz her b�r çorba kaşığı 
ham bal �ç�n yarım çay kaşı-
ğı katkısız toz propol�s ek-
lenmel�d�r. 

Karışımlar hazırlanırken 
asla metal kaşık kullanılma-
malıdır. Hazırlanan karışım 
cam kavanozda, ser�n ve ru-
tubets�z b�r yerde, oda sı-
caklığında saklanmalıdır. Sa-
bahları aç karnına düzenl� 
şek�lde tüket�lmel�d�r” şek-
l�nde konuştu.

SES ;“PANDEMİDE SORUMLULUĞU HALKA,
CEZAYI DA SAĞLIKÇIYA KESEMEZSİNİZ”

SES G�resun Tems�lc�l�k Eş Başkanı Ş�r�n Karadurmuş, Sağlık Bakanlığı’nın
sağlıkçıların �z�nler�n� ve atamalarını durdurmasına tepk� göstererek,

“Pandem�de (salgın) sorumluluğu halka, cezayı da sağlıkçıya kesemezs�n�z.” ded�

cel�kl� grupta yer almazsa, �s-
t�hdam eks�kl�ğ� g�der�lmez-
se, ş�ddet görürse, kend�n� 
değers�z h�ssederse, meslek 
odaları ve send�kaları karar 
alma süreçler�nde yer al-
mazsa bu salgınla mücadele 
ed�lemez. Tıpkı ş�md� oldu-
ğu g�b� salgın kontrol altına 
alınamaz. "
“PANDEMİYİ DE DEV-
LET YÖNETİR, HALK 

DEĞİL”
Salgının yayılmasında en 

büyük payın devlet�n oldu-
ğuna tepk� gösteren Kara-
durmuş; "Salgının b�t�r�lme-
s�ne odaklanamayan, sağlık 
çalışanını b�le koruyama-
yanlar pol�t�kacılar başarı-
sızlıklarının neden�n� her 
zaman ez�lene yansıtır. 

Hükümet emekç�s�ne 
ayırmadığı bütçey�, topladı-
ğı verg�den doldurduğu ka-
sayı, b�rkaç �ş adamına akıtı-
lan dolarları; koruyucu sağ-
lık h�zmet�ne, sosyal güven-
l�k ve sosyal devlet �ç�n kul-
lansaydı, fabr�kalardan, met-
rolardan, dolmuşlardan, yok-
sul mahallelerden salgın ya-
yılmazdı. 

Pandem�y� devlet yöne-
t�r, halk değ�l. Halkı sorum-
lu tutup, yükü de sağlıkçıya 
yıkıp, toplumsal dayanışma-
yı bozamasınız. Bu b�r top-
lumsal durum ve hep b�rl�kte 
üstes�nden gelmek zorunda-
yız. Daha d�kkatl� açıklama-
lar ve düzenlemeler yapma-
lısınız."
“25 MİLYONDAN FAZLA 
YURTTAŞIN GRİP AŞI-
SINA ULAŞIMI ENGEL-

LENMİŞ DURUMDA”
Hükümet�n bütün uyarı-

lara kulak tıkadığını bel�rten 
Karadurmuş; "sürec�n başın-
dan ber� alınması gereken 
h�çb�r toplumsal önlem� al-
mamış durumdadır. 

Sağlık alanında örgütlü 
emek ve meslek örgütler� de-
falarca sonbahar aylarıyla 
b�rl�kte gr�b�n de eklenme-
s�yle sağlık kr�z�n�n der�nle-
şeceğ� uyarısında bulunmuş-
tur. Ancak buna rağmen 25 
m�lyondan fazla yurt-taşın 
gr�p aşısına ulaşımı engel-
lenm�ş durumdadır. 

Ne toplumsal alanda ne 
de sağlık alanın- da önlem al-
mayan hükümet Salı günü 
yayınladığı genelgeyle pan-
dem�yle mücadelede temel 
stratej�s�n�n sağlık emekç�le-
r�n� öldüres�ye çalıştırmak ol-
duğunu tekrar �lan etm�şt�r. 
Sağlık Bakanlığı’na ayrılan 
bütçen�n b�zlere söyled�ğ�; 

sağlık alanına aşı başta 
olmak üzere herhang� b�r ya-
tırım yapılmayacağı, sağlık 
emekç�s� sayısının arttırıl-
mayacağı, bunların yer�ne 
şeh�r hastaneler� aracılı- 
ğıyla müteahh�tler�n zeng�n 
ed�lmeye devam ede-
ceğ�d�r."d�ye konuştu.

Karadurmuş ayrıca Sağ-
lık Bakanlığı’na da çağrıda 
bulundu:

Atama bekleyen b�nlerce 
sağlık emekç�s�n�n derhal 
kadrolu, güvencel� ataması 
yapılmalıdır.

Haksız, hukuksuz şek�lde 
�şler�nden ed�lm�ş heps� de 
uzun yıllarını meslekte ge-
ç�rm�ş tecrübel� �nsanlar 
olan KHK’l� sağlık emekç�-
ler� �şler�ne döndürülmel�d�r.

Güvenl�k soruşturması se-
beb�yle �şe baş-latılmayan 
sağlık emekç�ler� b�r an önce 
�şler�ne başlatılmalıdır.

Pandem� yönet�m�nde 
sağlık alanındak� emek ve 
meslek örgütler� karar alma 
süreçler�ne dah�l ed�lmel�d�r.

Cov�d-19 �ş kazası ve 
meslek hastalığı kapsamına 
alınmalı,

SAĞLIKTA ŞİDDET
ÖNLENMELİ

Bütün sağlık emekç�ler�-
n�n temel ücretler� yoksulluk 
sınırının üzer�nde olacak şe-
k�lde düzenlenmel�d�r.

Kron�k hastalığı olan ve 
65 yaş üstü tüm sağlık ve 
sosyal h�zmet emekç�ler�ne 
�dar� �z�n ver�lmel�d�r."

Sağlık emekç�ler�yle �lg�-
l� son yayımlanan genelge 
�le �z�n hakkının ortadan kal-
dırılmasını, tay�nler durdu-
rulurken sürgünler�n önünün 
açılmasını kabul etmed�kle-
r�n� bel�rten Karadurmuş 
"D�nlenme hakkımız aynı za-
manda yaşam hakkımızdır, 
yaşatmak �ç�n yaşamak �st�-
yoruz, yaşam hakkımıza 
sah�p çıkıyoruz.

B�r çağrımızda gerçek 
send�ka, �ht�yacı duyanlara; 
Sağlık alanında tüm bunlar 
yaşanmak-tayken sözde yet-
k�l� send�ka kend�s�ne üye 
olan sağlık emekç�ler�n�n so-
runlarıyla �lg�lenmek, talep-
ler�n� alana taşımak yer�ne 
�kt�darla ters düşmemek 
adına sess�zl�ğ�n� korumak-
tadır. Gerçek send�kaya �ht�-
yacın �y�ce bel�rg�nleşt�ğ� bu 
zor günlerde tüm sağlık 
emekç�ler�n� send�kamız ça-
tısı altında örgütlenmeye, b�r-
l�kte mücadele etmeye çağı-
rıyoruz. " �fadeler�ne yer 
verd�.
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1. Tuzlaspor 7 5 2 0 16 7 17
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4. Samsunspor
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6. Altınordu
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8. Akhisar Bld.spor
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9. Giresunspor
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10. Altay
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11. Bursaspor
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12. Balıkesirspor

 

8

 

3

 

1

 

4

 

8

 

12

 

10

 

13. Ümraniye
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14. M. Belediyespor
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15. Bandırmaspor
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16. Ankaraspor
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1
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4
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4
 

17. Boluspor
 

8
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3
 

5
 

6
 

12
 

3
 

18. Eskişehirspor 8 0 3 5 2 14 3 

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

Türkiye Hentbol Kadınlar 
Süper Ligi’nde Aksaray Bele-
diyespor ve Sivas Belediyes-
por engellerini kayıpsız 
geçen Görele Belediyesi 
Spor Kulübü, ligin 6. Hafta-
sında sahasında oynadığı An-
talya Konyaaltı Belediyes-
por’u 34-28 yenerek ligde 
üst üste 3. galibiyetini aldı.

Görele 13 Şubat İlçe 
Spor Salonu’nda oynanan ve 
ilk yarı 16-11 önde bitiren 
Görele Belediyesi Spor Kulü-
bü’nün golleri Perihan Topa-
loğlu Acar (12), Neslihan Ak-

Görele Belediyespor’un 
Baş antrenörü Mehmet Ali 
Binen, Konyaaltı Belediyespor 
ile yaptıkları maçta iyi müca-
dele ederek kazandıklarını dile 
getirdi.

Maça iyi başladıklarını ve 
hızlı oyun ve hızlı hücum ile 
sonuca gitmek istediklerini 
ifade eden baş antrenör Meh-
met Ali Binen; “Rakip takım 
kalecisi çok başarılı oynayınca 
fark 6 da kaldı. İkinci yarı farkı 
korumak isterken fazla hata 
yapınca fark açılmadı. Sonuç is-
tediğimiz gibi oldu, hedef maç-
larımızdan bir tanesiydi takımı 
tebrik ediyorum. İyi mücadele 
ettik ve kazandık” dedi.

Amatör Liglerde mücadele eden takımlarda artık hare-
ketli günlerin yaşanması bekleniyor. TFF’nin 2021 Ocak ayı 
sonunda, o anki pandemi şartlarına göre ilgili ve yetkili 
kurum ve kuruluşlarla görüşülerek müsabakaların başlatıl-
masına karar vermesi ÜZERİNE GÖZLER Bölgesel amatör 
ligde mücadele eden 3 ekibimiz Görelespor, Eynesil Bele-
diyespor ve 1926 Bulancakspor ile yerel liglerde mücadele 
eden takımlara çevrildi. Bal ve yerel liglerde mücadele 
eden takımların kısa bir süre içerisinde kadro yapılanması 
için çalışmalara başlaması bekleniyor.

Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Tekirdağspor ile 
oynayacağı karşılaşmayı kazanması halinde bir üst turda 
da seri başı olarak kuraya katılacak.

Yeşil-beyazlı ekibimiz yarın çıkacağı mücadeleden galip 
ayrılan taraf olabilirse bir üst turun kura çekiminde de seri 
başı olacak.

Giresunspor ligde oynadığı yedi karşılaşma-
da filelere bıraktığı ile kalesinde gördüğü gol 
sayısı aynı oldu.

Yeşil-beyazlılar yedi maçta filelere tam 11 
gol bırakma başarısı gösterdi. Çotanaklar bu 
karşılaşmada aynı sayıda kalesinde gol gördü.

Antalya Konyaaltı Beled�yespor’u 34-28 yenerek l�gde üst üste 3. gal�b�yet�n� aldı

Görele Beled�yespor fırtına g�b�
çanca (10), Ecem Birben (5), 
Arife Yaşın (4), Ayşenur 
Kara (2), Özge Yakar’dan 
geldi.

Alınan bu sonuçla ligde 
üst üste üçüncü galibiyetini 
elde eden temsilcimiz puanı-
nı 7'e yükseltirken, maçın en 
skorer isimlerinden Perihan 
Topaloğlu Acar, karşılaşmada 
attığı gollerle toplam gol sa-
yısını 72’ye yükseltti ve gol 
kraliçeliğini sürdürdü. 

Görele’nin Sultanları ligin 
7. Haftasında Anadolu Üni-
versitesi'nin konuğu olacak.

Turu geçerse y�ne ser� başı

Kulüplerde hareketl�
günler beklen�yor

“İy� mücadele ett�k
ve kazandık”

Attığımızda yed�ğ�m�zde aynı
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Giresunspor, Ziraat Türkiye Ku-
pası 3. Kademe müsabakasında kar-
şılaşacağı Tekirdağspor’u hafife al-
mıyor.

Yeşil-beyazlılarda Basın Sözcüsü 
Ferhat Karademir, Çarşamba günü 
misafir edecekleri Tekirdağspor’u 
yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nda 
yollarına devam etmek istediklerini 
kaydederek; “Kupa maçlarının ha-
vası her zaman farklı olmuştur. Alt 
liglerdeki takımlar zaman zaman 
sürpriz sonuçlara imza atmakta. 
Ancak buna izin vermeyeceğiz ve 
Tekirdağspor’u eleyerek kupada gi-
debildiğimiz yere kadar gideceğiz” 
dedi.
OYNAMADAN KAZANILMIYOR

Rakibin iki alt ligde mücadele 

Sekiz haftası geride 
kalan TFF 1. Ligde bir 
maçı eksik olan Giresuns-
por, 11 puanla dokuzuncu 
sırada yer alıyor.

Sahasında oynadığı 
maçta Ümraniyespor’a 1-0 
yenilen Yeşil-beyazlılar 11 
puanda kalırken, sıralama-
da ise dokuzunculuğa ge-
riledi. Ligde İstanbulspor 
ile Tuzlaspor ( bir maçı 
eksik) 17 puanla ligin zir-
vesinde yer alıyor.

Giresunspor 
bu sezon ilk kez 
Ümraniyespor ile 
oynadığı karşılaş-
mada fileleri ha-
valandırma başa-
rısı göstermedi.

Oynadığı ilk 
beş müsabakada 
ağlara 11 gol bı-
rakan Çotanaklar, 
Ümraniyespor ma-
çında ise kaleciyi 
avlamayı başara-
madı ve ilk kez 
bir mücadelede 
gol sevinci yaşa-
yamamış oldu.

Giresunspor’un genç orta saha oyuncula-
rından Erolcan son iki maçta çok kısa süreli 
şans bulmasına rağmen beğeni topladı.

Adanaspor müsabakasında attığı golle 
galibiyette önemli pay sahibi olan Erolcan, 
Ümraniyespor sınavında ise 18 dakika saha-
da kaldı. Genç futbolcu hırslı ve mücadeleci 
görüntüsüyle hem hocasının hem de izle-
yenlerin beğenisini topladı. Genç futbolcu 
bu performansını sürdürmesi halinde ilk 
11’in değişilmezlerinde olabilir.

Giresunsporlu Mehmet Taş, bu sezon ilk 
kez yedek soyundu. Giresunspor’un bu sezon 
oynadığı ilk altı maçta da kendine ilk 11’de 
yer bulan tecrübeli futbolcu, Ümraniyespor 
müsabakasında oyunun son dakikalarında 
süre alabilmişti. İlk kez yedek kalan Mehmet 
Taş’ın hedefi yeniden ilk 11 oyuncusu olmak.

Cumartesi günü saha-
sında Giresunspor ile kar-
şılaşacak olan Royal Has-
tanesi Bandırmaspor haf-
tayı maç yapmadan geride 
bırakmak zorunda kaldı.

Türkiye Futbol Fede-
rasyonu (TFF), Ege Deni-
zi'nde meydana gelen dep-
remin ardından; İzmir ta-
kımlarının maçlarının erte-
lendiğini açıklamıştı. Bu 
nedenle İzmir’de Altınor-
du ile yapması gereken 
müsabakası ileri bir tarihe 
ertelenen Bandırmas-
por’un da ligde Giresuns-
por gibi bir maçı eksik.

Yeş�l-beyazlılar, Z�raat Türk�ye Kupası 3. Kademe maçında m�safir edeceğ� Tek�rdağspor’u 
yenerek, l�gdek� Bandırma sınavı önces�nde moral bulmak arzusunda

G�resunspor hafife almıyor
ediyor olmasının kendilerini reha-
vete sürüklemeyeceğini kaydeden 
Basın Sözcüsü Karademir; “Maçın 
büyüğü, küçüğü olmaz. 

Oynamadan kazanılmadığını 
çok iyi bilenlerdeniz. Kupa maçları-
nın takımımızı yormayacağı düşün-
cesindeyiz. 

Çünkü geniş bir oyuncu kadro-
suna sahibiz. 

Ligde son hafta maçlarında süre 
alamayan futbolcu kardeşlerimiz 
var. Yine genç oyuncularımız var. 
Onlar için bu tür maçların kendile-
rini göstermeleri adına bir fırsat ol-
duğu görüşündeyim. Turu geçerek 
Bandırmaspor maçı öncesinde 
moral bulacağımıza inanıyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Taş �lk kez yedek soyundu

Gire-
sunspor’un Te-

kirdağspor ile Ziraat 
Türkiye Kupası’nda üçün-

cü kademe müsabakasında 
oynayacağı karşılaşma Giresun 

Atatürk Stadı’ndaki son maçı ola-
bilir.

Yeşil-beyazlılar, kalan maçlarını 
yapımı tamamlanan Çotanak Spor 
Kompleksi’nde oynamak için girişim-
lerini sürdürüyor. Çotanaklar, 10. 
Haftadaki Yılport Samsunspor ile 
yapacağı Karadeniz Derbisi’ne 
yeni evinde çıkmak istiyor. Eğer 
gerekli izin çıkarsa Giresuns-
por-Tekirdağspor mücade-

lesi Atatürk Stadı’na 
veda maçı olacak.

Erol beğen� topluyor

9. sırada

Rak�p maç
yapamadı İlk kez atamadı

Giresunspor’da sezon başın-
dan bu yana formayı sırtına ge-
çiremeyen yabancılardan Ma-
dinda ile Marko Milinkovic’in 
özleminin Tekirdağspor ile ya-
pılacak karşılaşmada sonlanaca-
ğı sanılıyor.

Teknik adam Hakan Keleş’in 

Yabancıların özlem� b�tecek
Çarşamba günü çıkılacak maçta 
Madinda ve Milinkoviç’e ilk 
11’de görev vermesi bekleni-
yor. 

Öte yandan ilk iki karşılaş-
mada görev yaptıktan sonra 
kadro yapamayan Helder’in de 
bu maçta oynatılacağı sanılıyor.

Giresunspor’un forma satışla-

rına beklenen ilginin şuana kadar 

olmadığının bilgisine ulaşıldı. Geç-

tiğimiz hafta 149 TL’den Çotanak 

Store’de satışa sunulan formalara 

ilk günlerde beklenen ilginin ol-

mayışı üzüntüye neden oldu. Öte 

yandan SMS kampanyasına da ka-

tılımın oldukça az olduğu edinilen 

bilgiler arasında.

Beklenen �lg� yok
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