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Giresun’da taşkın riskini azaltmak için yapılacak ter-
sip bentlerinde imzalar atıldı

Giresun’da ki taşkın risklerini azaltmak ve yukarı hav-
zalardan gelebilecek rüsubatları yerinde tuzaklamak 
maksadıyla DSİ harekete geçti ve Dereli ile Akkaya Kö-
yüne yapılacak olan tersip bentleri için sözleşmelerin im-
zalandığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,’ 
İş kapsamında söztersip bentleri ile Giresun genelinde 
yukarı havza rüsubat kontrolünü amaçlayan “Giresun yu-
karı havza önlemleri (Tersip bendi ve Sekiler) 2. Kısım 
işi de tamamlanacaktır.Yapılacak bu çalışmalarla Giresun 
ilimizde taşkın riskleri azaltılmış olacaktır. Gire-
sun’umuza hayırlı olsun. ’dedi. Devamı Sayfa 2’de

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hasan Çakırmelikoğlu “Gençlerimiz işsizlikten, iş-
letmelerimiz ise niteliksizlikten dert yanmakta”

Bölgenin ve ülkenin en önemli sorunlarından biri hiç 
kuşkusuz nitelikli iş gücüdür diyen Giresun TSO Başkanı 
Çakırmelikoğlu,meslek liselerinin tekrar ön plana çıkar-
tılmasına yönelik alınan kararların sevindirici olduğunu 
ifade etti.  Devamı Sayfa 3’te

Giresun'da tezgahlarda hamsinin kilosu 20 liradan satı-
lırken vatandaşlar hamsiye rağbet gösteriyor.Giresun’da 1 
Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar sezona palamutla 
giriş yaparken rotayı hamsiye çevirdiler. Hamsi, tezgahlar-
da kendine yer bulmaya başladı. Balıkçılar havaların yavaş 
yavaş soğumasıyla birlikte balığın bollaşacağını söylediler.

Devamı Sayfa 3’te

Çanakçı’ya bağlı Kahraman 
Köyü’nde ikamet eden Nazmiye Öz-
demir, ortaokul öğrencisi 16 yaşın-
daki doğuştan engelli oğlu Tolga 
Özdemir’i servis araçlarının çıkama-
dığı mahalle yolundaki rampa yü-
zünden düz yola kadar 1 km sırtın-
da taşımak zorunda kalıyor.

Devamı Sayfa 3’te

Giresun Valisi Enver Ünlü 
’nün talimatıyla belirtilen 
standartlara uygun şekilde İl 
ve İlçe Sosyal Yardımlaşma 

Sağlık Bakanlığı Korona 
virüs ile mücadeleyi Türkiye 
genelinde büyük bir kararlı-
lıkla sürdürüyor. Aynı kararlı-
lık Giresun ”da tüm hastane-
lerde gerek doktorlar gerek 
hemşireler gerek sağlık gö-
revlileri ile devam ediyor. Bu 
konuda hastanelerimiz de 
her türlü donanım ekip ve 
ekipman ise mevcut. Bu 
arada Giresun Eğitim Araştır-
ma Hastanesinde Korona 
virüs tedavisi gören ve tabur-
cu olan birçok hasta sağlığına 
kavuşmanın sevincini yaşıyor. 
Sevincini yaşayan hastalar ise 
tüm hastane yetkililerine ça-
lışanlarını doktor ve hemşire-

Giresun Belediyesi tarafından koronavirüs salgını ile mü-
cadele tedbirleri kapsamında insan sağlığını korumak için ge-
rekli tüm önlemler alınıyor.Bu kapsamda, Giresun Belediyesi 
Vahit Sütlaş Sahnesi dezenfekte edilerek sanatseverler için 
hazırlandı.

Her fırsatta “kontrollü sosyal hayat” uyarısında bulunan 
Giresun Belediyesi, Vahit Sütlaş Tiyatro Sahnesi’ni de ihmal 
etmedi. Belediye ekipleri yaptığı çalışma ile GBŞT oyuncuları-
nın haftada üç oyun sergilediği tiyatro sahnesini dezenfekte 
etti. Dezenfekte çalışmasının periyodik aralıklarla devam ede-
ceği bildirildi. Giresun Belediyesi Şehit Tiyatrosu tarafından 
Vahit Sütlaş Sahnesi’nde her hafta Çarşamba ve Cuma günle-
ri saat 20.00’da Ebegümeci adlı müzikli komedi oyunu ve her 
Pazar saat 12.00’da ‘Kitap Su ile Tablet Can’ adlı çocuk 
oyunu sergileniyor.

G�resun Beled�yes� sanatseverler �ç�n tedb�r alıyor

G�resun’dan İzm�r’e gönül köprüsü
ve Dayanışma Vakıfları aracı-
lığıyla, gıda kolisi ve kullanıl-
mamış battaniyeden oluşan 
yardımlar İzmir Valiliği’ne 
ulaştırılmak üzere önceki 
akşam Valilik önünden yola 
çıktı.

Ege Denizi Seferihisar 
açıklarında meydana gelen 
6,6 büyüklüğündeki deprem 
sonrasında Giresun’dan dep-
rem bölgesine yapılacak insa-
ni yardım talepleri sadece Gi-
resun Valiliği SYDV Başkanlı-
ğı’nın organizasyonunda top-
lanmakta ve çalışmalar SYDV 
koordinasyonu ile yürütülü-
yor. Konuyla ilgili olarak Vali 
Ünlü, sosyal medya üzerin-
den “Giresun'dan İzmir'e 
Gönül Köprüsü.

Bizler gücümüzü zor gün-
lerde kenetlenerek kazanan 
bir Milletiz.” diye yaptığı pay-
laşımlarla yardımların ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmak üzere 
yola çıktığını duyurdu.

resun Valiliği Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakıf 
(SYDV) koordinasyonu ile 
toplanmaya devam ediyor. 

resun’dan yapılacak olan in-
sani yardım malzemeleri Gi-

İzmir merkezli yaşanan 
deprem afeti sonrasında Gi-

DSİ’den G�resun �ç�n öneml� adım

YAZARIMIZ YRD. DOÇ GENEL CERRAH TUĞRUL KESİCİOĞLU”NA BÜYÜK İLGİ

“GÜLER YÜZÜ BİZE UMUT OLDU ”

lerine sonsuz teşekkür edi-
yorlar.

Hastane doktorlarından 
aynı zamanda yazarımız 
Genel Cerrah Tuğrul Kesici-
oğlu”a ayrı bir parantez açan 
hastaların bir çoğu Kesicioğ-
lu”nun gösterdiği ilgi alaka 
için çok teşekkür ettiklerini 

belirttiler. Hastalar “Dokto-
rumuz bizlerle çok yakından 
ilgilendi. Her zaman durumu-
muz ile alakadar oldu. Umut-
suz olduğumuz o zor günler-
de bize umut oldu, güler yüz 
gösterdi umut oldu. Bunun 
için kendisine ayrıca teşekkür 
ediyoruz. 

Onunu gibi doktorlarımız 
var olduğu sürece her türlü 
hastalıkların üzerinden geli-
riz elhamdülillah var olsun” 
ifadelerini kullandılar.

Çakırmel�koğlu “G�resun’da b�rçok meslek
ara eleman sorunu yaşamaktadır”G�resun'da yerl� hams� tezgahlarda

yer�n� 20 TL'den aldı

Cefakar annen�n
engell� oğlu
�ç�n yol ç�les�

İzm�r’de yaşanan deprem felaket�n�n ardından hazırlanan gıda kol�ler� ve battan�yeler felaketzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
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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
Tarım ve Orman Bakan-

lığı Devlet Su İşler� (DSİ) 
Genel Müdürlüğü G�resun’a 
yaptığı yatırımlarla G�re-
sun’un mümb�t topraklarını 
su �le buluşturmaya, vatan-
daşlara �çme ve kullanma 
suyu tem�n etmeye ve dere-
lerdek� taşkın r�sk�n� azalt-
maya devam ed�yor.

Harş�t çayı üzer�ne ener-
j� üret�m� amacıyla kurulan 
Gümüşhane'dek� Torul Ba-
rajında su sev�yes� elektr�k 
üret�m�n�n artması, yağışla-
rın az olması neden�yle yak-
laşık 40 metre çek�ld�.

Vauk dağından doğarak 

Alucralı Şeh�t Posta Memuru Seyfett�n Dokumacı 
�ç�n PTT Çalışanları Dayanışma Derneğ� tarafından Afr�-
ka'nın Çad bölges�nde su kuyusu açtırıldı.

PTT Genel Müdürlüğü Eğ�t�m Da�res� Başkanı Sefa 
Kukul önderl�ğ�nde PTT-Der'�n organ�zasyonu �le Afr�ka 
Çadn'djamena bölges�nde Alucralı Şeh�t Postacı Seyfed-
d�n Dokumacı adına su kuyusu açtırıldı.PTT-Der Başka-
nı Onur Karagöl yaptığı açıklamada,"Eğ�t�m Da�re Baş-
kanımız Sefa Kukul bey�n projes�n� hayata geç�rd�k. Rab-
b�m Seyfett�n kardeş�m�z�n şehadet�n� Kabul ets�n. B�z-
lere destek veren başta şeh�d�m�z�n a�les� olmak üzere 
tüm güzel �nsanlardan Allah razı olsun. Ptt-Der Ptt çalı-
şanının vefa yüzüdür." �fadeler�n� kullandı.

Z�raat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ya-
pılan ortak açıklamaya göre KOBİ'lere yönel�k 100 b�n l�-
raya kadar M�kro İşletmeler Destek Paket� hayata geç�r�l-
d�.

M�kro İşletmeler Destek Paket� �le KOBİ’ler�n başta 
maaş ve k�ra ödemeler� olmak üzere; temel mal�yetler�n�n 
karşılanması böylel�kle finansman �ht�yaçlarının g�der�l-
mes�yle beraber nak�t desteğ� sağlanarak tedar�kç�ler� �le 
aralarındak� nak�t akışının korunması hedeflen�r-
ken,Kred� Garant� Fonu (KGF) tem�natlı olarak, 48 aya 
kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 fa�z oranıyla kullandırıla-
cak kred�den, c�rosu 3 m�lyon TL’ye kadar olan firmalar 
yararlanab�lecekt�r. 1 m�lyon TL’n�n altında c�roya ulaşan 
�şletmelere 50 b�n TL’ye kadar l�m�t açılan kred�de, 1 m�l-
yon TL �le 3 m�lyon TL arasında c�roya ulaşan �şletmele-
r�n azam� kred� l�m�t� �se 100 b�n TL olacak.

Bu amaçla firmaların kred� l�m�t�n�n en fazla yüzde 
10’u nak�t olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az 
yüzde 90’l�k kısmı �se �şletme g�derler�n�n finansmanı 
amacıyla 3. k�ş�lere ve satıcılara havale-EFT ve kurumsal 

CHP G�resun M�lletve-
k�l� Necat� Tığlı, “G�re-
sun’da yaşanan sel afet�n-
den sonra çares�z kalan va-
tandaşların nasıl zor durum-
da kaldığını b�ld�ğ�m �ç�n ve 
arama kurtarma çalışmaları-
nı yer�nde görüp acılı �nsan-
larımızın yanında olmak 
�ç�n İzm�r’e g�tt�ğ�n�” söyle-
d�.

Yıkılan b�naların altında 
kurtarılmayı bekleyen va-
tandaşlar �ç�n gece gündüz, 

Torul Baraj Gölü'ndek� kuraklık d�kkat çek�yor

Gümüşhane kent merkez�, 
Torul ve Kürtün �lçeler�n� 
der�n vad�lerle aşarak G�re-
sun’un T�rebolu’ �lçes�nde 
Karaden�z’e dökülen ve Tür-
k�ye’n�n en hızlı akan çayla-
rından b�r�s� olan 160 k�lo-
metre uzunluğundak� Harş�t 

çayı üzer�nde enerj� üretmek 
amacıyla yapılan Torul 
Baraj gölünde su 40 metre 
çek�ld�.

Suların çek�lmes� sonucu 
baraj havzasında der�n ya-
rıklar ortaya çıkarken, m�k-
roplu tozlar ve p�s kokular 

�se rüzgarlarla �lçeye bağlı 
Çamlıca ve Köprübaşı Ma-
halles� sak�nler�n�n evler�ne 
doluyor, baraj gölünün etra-
fındak� bahçeler susuzluk-
tan etk�len�yor. Baraj gölün-
dek� su sev�yes� arttığında 
su altında kalan tar�h� Torul 
köprüsü de su sev�yes�n�n 
düşmes�n�n ardından ortaya 

çıktı.
“BURASI YEMYEŞİL 

BAĞLARLA,
BAHÇELERLE DOLU 

BİR YERDİ”
Enerj� amaçlı olarak �nşa 

ed�len ve 2008 yılından ber� 
faal�yet gösteren Torul 
Baraj Gölü'nün 3,86 k�lo-
metrekarel�k yüzey� sev�ye-

n�n alçalması sonucu küçü-
lürken, Çamlıca Mahalles� 
sak�nler�nden gazetec�-yazar 
Turgay Bostan, “Şu anda en 
30-40 metre çek�lm�şt�r. Sı-
fıra �nm�ş burası. Olur mu 
bu şek�lde? Bütün yetk�l�ler 
gels�n şu manzaraya güzel 
derlerse ben susacağım. Bu-
rası yemyeş�l bağlarla, bah-
çelerle dolu b�r yerd�. 

Her türlü meyve ağacı-
nın olduğu adeta b�r cennet 
bahçes�yd�. Şuandak� man-
zaraya bakın. B�z buradan 
motorlarla, yukarıdan gelen 
arklarla bahçeler� sulardık. 
Ş�md� bu p�sl�ğ�n �ç�ne g�r�p 
su da alınmıyor. Sulama ola-
rak, tarım olarak da çöktü” 
ded�.

“FİRMA ELEKTRİK 
ÜRETSİN AMA BUNU 

ÇEVRE FELAKETİ
YAPMAKTAN

İMTİNA EDEREK
YAPSIN”

Baraj gölünde su sev�ye-
s�n�n çek�lmes� sonucu böl-
gen�n çöl hal�ne get�r�l�p ma-
halle sak�nler�n�n de kader-
ler�yle baş başa bırakıldığını 
savunan Bostan, “Harş�t ça-
yına kanal�zasyon akıyor. 
Kanal�zasyon b�rtakım tortu 
bırakıyor. Bu tortuların �ç�n-
de m�kroorgan�zmalar, bak-
ter�ler var. Burası rüzgârlı 
dar b�r havza. Buradan toz 
kalktığında ev�m�zden �çer�-
ye g�r�yor. Burada b�rtakım 
bağırsak rahatsızlıkları olu-
yor �nsanlarda. Bu kadar çöl 
hal�nde bırakılması burası-
nın aslında b�r suç, çevre fe-
laket�, umursamazlık var bu-
rada. F�rma elektr�k ürets�n 
ama bunu çevre felaket� yap-
maktan �mt�na ederek yap-
sın” şekl�nde konuştu.

KOBİ’lere destek paket� açıklandı

kart üzer�nden ödenecek ve M�kro İşletmeler Destek Pa-
ket� kapsamında Nak�t İşletme Kred�s�’n�n yanı sıra fir-
malar, kurumsal kart, doğrudan borçlandırma s�stem� 
(DBS), tedar�k z�nc�r� finansmanı mal alımına yönel�k te-
m�nat mektubu (TZF), güvencel� çek, nak�t çek�m�ne ka-
palı kurumsal kred�l� mevduat hesabı ürünler� üzer�nden 
Nak�t İşletme Kred�s� kullanab�lecekler.

CHP'Lİ TIĞLI: Bu Deprem Son Olsun
Cumhur�yet Halk Part�s� G�resun M�lletvek�l� ve 

TBMM Başkanlık D�vanı Kât�p Üyes� Necat� Tığlı, 
“Umarım İzm�r’de k� Deprem Ders Olur”

yorulmadan canla başla ça-
lışan tüm kurumların arama 
kurtarma ek�pler�ne sonsuz 
b�r m�nnettarlık duyduğunu 
�fade eden Tığlı, “Arama 
kurtarma ek�pler�n� yavaşla-
tan tek şey�n, bu g�b� afetler 
yaşandığı zaman ortaya 
çıkan bakanların sağa sola 
d�rekt�f yağdırmaları, enkazı 
d�nleme sırasında sess�zl�ğ� 
bozan telefon görüşmeler� 
�kt�darın afet bölgeler�nde 
nasıl b�r res�m bıraktığını 

göster�yor. Ben�m tesp�t�m, 
İkt�dar s�yas� b�r algı yarat-
ma kaygısındayken h�ç b�r 
ayrım gözetmeks�z�n �şb�rl�-
ğ� �ç�nde olan vatandaşları-
mızın tümü b�r canı daha ya-
şatma telaşındaydı” ded�.

CHP’l� Tığlı, “Sefer�h�-
sar’ın Sığacık mahalles�nde 
vatandaşların, esnafın ve tek-
neler� alabora olan balıkçı-
ların zor durumda oldukları-
nı �fade ederken Bayraklı ve 
Bornova’da yıkılan b�nala-
rın altından sağ çıkartılan 
El�f ve Ayda �le umutlar yük-
seltse de yok olan hayatlar, 
dağılan haneler, y�t�p g�den 
yarınlar ve çares�zl�k y�ne 
akıllara �kt�darın yıllardır 
kentleşme, kent yapısı ve 
deprem hazırlarında nasıl 
b�r yol �zled�ğ�n� get�rd�” 
ded�.

Taşkında 110 �ş mak�nası, 250 personel görev yaptı
G�resun’da geçt�ğ�m�z 

Ağustos ayında meydana 
gelen taşkınlarda, Derel� 
İlçe Merkez� ve Akkaya 
Köyü taşkınlardan en çok et-
k�lenen yerleş�m yerler�n-
dend�. Taşkın �hbarının 
hemen ardından hızlı b�r şe-
k�lde koord�ne olan ve taş-
kın alanına �nt�kal eden, 
DSİ personel�, çeş�tl� �ller-
den gelen takv�yelerle b�r-
l�kte toplam 110 �ş mak�nes� 
ve 225 personelle, gece gün-
düz demeden, taşkının mey-
dana get�rd�ğ� olumsuzluk-
ları ortadan kaldırmak �ç�n 
yoğun b�r çaba sarf etm�şt�.

Alucralı Şeh�t Seyfett�n
Dokumacı'ya vefa

G�resun Beled�yes� Fen İşler� Müdür-
lüğü şehr�m�z�n dört b�r yanında hummalı 
çalışmalarına devam ed�yor.

Ek�pler tarafından; Sokakbaşı mevk�-
�ndek� yen� otoparkta planlama çalışması, 
Fındık Pazarı mevk��nde parke yen�leme, 
Mahalles� Osmanağa Caddes�’nde arıza g�-

ŞEHRİN HER BÖLGESİNDE PARKE
ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

der�lmes�n�n ardından parke döşeme ve 
Hacıhüsey�n Mahalles� Sokakbaşı Cadde-
s�’nde �se parke yen�leme çalışması yürü-
tülüyor. Fen İşler� Müdürlüğü yetk�l�ler�, 
şeh�r genel�nde yapılan üst yapı çalışma-
larının, bel�rlenen program çerçeves�nde 
süreceğ�n� b�ld�rd�.
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FABRİKA
Organize Sanayi Bölgesi Muhsin Tercan Cad.
No:33 Altınordu/Ordu*Türkiye
E-Posta: info@linra.com.tr
Telefon: 0452 800 04 00

“Farklı beklentiler, farklı çözümler”

İNŞAAT NAK. İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ
GURSAN

Adres : Hacıs�yam mahalles� Fat�h Caddes� No : 51 GİRESUN
Tel : 0454 212 62 02    Cep : 0539 233 03 04

PERSONEL İLANI
Güngör Kardeşler İnşaat
ş�rket�m�z bünyes�nde
çalıştırılmak üzere,
alanında en az 5 yıl
deney�m� olan alt yapı ve 
üst yapı projeler�m�z �ç�n 
İnşaat Mühend�s� arıyoruz.
Başvurular b�zzat yüz yüze 
Güngör Kardeşler İnşaat
ş�rket�ne yapılacaktır.

DEMiRAY

Boztekke Köyü, Çataltepe Mevk��
NO: 11 GİRESUN/ Merkez

0850 305 00 28

GiRESUN

HAZIR
BETON

KENT İŞİTME MERKEZİ
Hayatı Duyarak Yaşayın

Sercan SERTOĞLU
www.kentsaglıksistemleri.com
sercan_sertoglu@hotmail.com

Tel: 0454 212 44 62
Hacı Miktat Mah. Orhan Yılmaz Cad.
Bektaş Apt. No: 72 Kat:1 D:2 GİRESUN
(ÖZEL KENT HASTANESİ KARŞISI)

1. Sayfadan Devam
Bugün gel�nen aşamada meslek l�seler�n�n tekrar ön plana çıkar-

tılmasına yönel�k alınan kararların sev�nd�r�c� olduğunu �fade eden 
G�resun T�caret ve Sanay� Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Hasan Ça-
kırmel�koğlu, gençler�m�z �şs�zl�kten, �şletmeler�m�z �se n�tel�ks�z-
l�kten dert yanmakta olduğuna d�kkat çekt�.

Alınan son kararı �le �ller�n talepler�ne göre yen�den yapılandırıl-
ması planlanan meslek l�seler�n�n sürec�n� değerlend�ren G�resun 
TSO Başkanı Çakırmel�koğlu; “Meslek l�seler�n�n son çeyrekte rağ-
bet görmemes� b�rçok sektörü etk�lem�şt�r. İşs�zl�ğ�n ana gerekçeler� 
arasında olan mesleks�zl�k, meslek l�seler�n�n göz ardı ed�lmes�nden 
kaynaklanmaktadır. G�resun’da faal�yet gösteren sanay� s�teler� 
başta olmak üzere tekn�k b�rçok meslek şu an ara eleman sorunu ya-
şamaktadır. Hem �şs�zl�k hem de ara eleman sorununa tek çözüm 
meslek l�seler�n�n �ş dünyası �le entegrel� b�r şek�lde akt�f hale dö-
nüştürülmes�d�r. G�resun’da bu sorun yaşandığına göre, sanay� 
yoğun bölgeler� h�ç düşünem�yorum. Bu bakımdan ortak çalışma 
yapmak elzemd�r. Aks� takt�rde gençler�m�z �ş, �şletmeler�m�z ara ele-
man sıkıntısı yaşamaya devam edecekt�r.”1. Sayfadan Devam

G�resunlu balıkçılardan Şaban Taha Erk�n, yağış hava-
nın ardından bereketl� günler�n yaşanacağını söyled�. Erk�n, 
“Küçük tekneler şu anda den�ze açılmakta zorlanıyor ama 
büyük tekneler çıkab�l�yor. Hams�ler�m�z get�reb�l�yorlar kı-
yılara. Ama bu hava geç�c�. Hava esmed�ğ� sürece b�r sorun 
yok. Havanın soğuk olması balığın çok olacağına �şaret 
eder. İnşallah bu havanın ardından hams� bollaşır. Palamut 
b�tt� g�b� b�r şey. Şu an den�z b�raz karıştı. Belk� açıktak� ba-
lıklar kıyıya gelecek. Bundan sonra vatandaşlar palamut y�-
yeb�l�r. Bugün azda olsa mezg�t geld�, hams� bol. B�raz pa-
lamut geld�. D�ğer havuz balıklarımız var. Hams� 20 l�ra, 
mezg�t 30 l�ra. B�r k�lo et alsan 60-70 l�ra, tavuk alsan 30-
40 l�ra. Havalar b�raz düzel�rse ondan sonra balık bollaşır” 
ded�.

Balıkçı Ahmet Uçarkuş �se “Balık pazarında b�r hafta-
dan ber� bol bol hams� var, palamut kayboldu. Hams�n�n ya-
nında mezg�t ve b�raz palamut var. Hams� 20 l�ra, mezg�t 
35 l�ra. Özell�kle hams�n�n fiyatı uygun, vatandaşın hams�-
ye taleb� çok. Bu havalardan sonra hams� bollaşır, fiyatı da 
düşer” şekl�nde konuştu.

1. Sayfadan Devam
Çanakçı’nın Kahra-

man Köyü Karaçatak 
Mahalles�’ndek� evle-
r�ne yol olmasına rağ-
men araçların rampa 
yüzünden ulaşım sağ-
layamadığını bel�rten 
anne Nazm�ye Özde-
m�r, “Çanakçı Grup 
Yolu'ndan ev�m�ze yak-
laşık b�r k�lometrel�k 
mesafe var. Bu yol 
açıldı ama araçlar çı-
kamıyor ve y�ne yolu 
yürümek zorunda kalı-
yoruz. Her şey� y�ne 
sırtımızda taşımak zo-
runda kalıyoruz. 16 ya-
şında doğuştan engell� 
oğlum Görele Orta-
okulu 2. sınıfta okuyor. 
Onu da sırtımda taşı-
yarak yola götürüp ge-
t�r�yorum. Tek �steğ�-
m�z yol betonlansa 
araç ulaşımı sağlansa 
yeterl�d�r. Ben de ra-
hatsızım bel�mde fıtık 
var ve aynı zamanda as-
tımım var. B�r de artık 
her geçen gün k�lo alan 
ve büyüyen b�r çocu-
ğum var. Daha ne 
kadar daha taşıyab�l�-
r�m b�lem�yorum. Yet-
k�l�lerden ve hayırse-
verlerden yolumun ya-
pılmasını bekl�yorum” 
�fadeler�n� kullandı.

Bulancak Beled�yes� ve AKSA �şb�rl�ğ� �le yürütülen 
doğalgaz çalışmaları sonucunda, Bulancak’ta �lk doğal-
gaz kullanımı 02.11.2020 Pazartes� akşamı �t�barı �le baş-
ladı.

Geçt�ğ�m�z günlerde s�steme gaz verme denemeler� 
tamamlanan ve kullanıma açılan doğalgaz, abonel�k �ş-
lemler�n� tamamlayan konut ve �şyerler�nde kullanılma-
ya başlanırken, �lk etapta Bulancak’ta 8 b�n aboneye h�z-
met ver�leceğ� bel�rt�ld�. AKSA ve Bulancak Beled�yes� 
�şb�rl�ğ� �le devam edecek çalışmalarla gelecek yıldan �t�-
baren tüm Bulancak’ta doğalgaz kullanımına geç�lecek.

Hams� 20 l�ra, mezg�t 30 l�ra

Ara eleman sıkıntısı meslek l�seler� �le çözülmel�d�r

Bulancak’ta doğalgaz kullanımına başlandı

Engell� oğlunu 1 km sırtında taşımak zorunda kalıyor

G�resun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 
tarafından Eylül ayı �çer�s�nde toplam 4 b�n 726 �ht�yaç sah�b� 
k�ş�ye 2 m�lyon 84 m�lyar 231 Türk L�rası yardım yapıldı.

Vakfın yaptığı yardımlar arasında �lk sırayı ayn� ve nakd� 
yardımlar aldı.Buna göre gıda yardımı olarak 16 k�ş�ye 2 b�n 
80 l�ralık gıda paket� yardımı yapılırken. 4 b�n 726 k�ş�ye �se 2 
m�lyon 84 m�lyar 231 l�ralık nakd� yardım yapıldı.

SYDV Eylül ayında 4 b�n 742 k�ş�ye ulaştı

http://info@linra.com.tr
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940 dolarının Artv�n ve 33 
m�lyon 948 b�n 710 doları-
nın �se Gümüşhane �l�nden 
yapıldığını �fade eden Kal-
yoncu, b�r öncek� yılın aynı 
dönem�ne oranla �hracat ge-
l�r�nde yüzde 3 oranında b�r 

İzm�r'de meydana gelen 
6,6 büyüklüğündek� depre-
m�n üzer�nden geçen 91 sa-
at�n ardından Rıza Bey 
Apartmanı enkazından 3 ya-

Doğu Karaden�z �hracatı 1 m�lyar doları aştı
düşüş yaşandığını kaydett�. 
Kalyoncu “Düşüştek� en 
öneml� neden fındık sektö-
ründek� �hraç s�par�şler�n�n 
b�r öncek� yıl sezonuna göre 
azalmasıdır. Fındık sektörü 
dışında kalan sektörler�n top-
lam �hracatında �se yüzde 6 
oranında artış yaşanmıştır. 
Trabzon, R�ze, Artv�n ve Gü-
müşhane �ller�m�zden 2020 
yılı 10 aylık dönem�nde en 
fazla �hracat gerçekleşt�r�len 
�lk 4 sektör �se; �lk sırada 
602 m�lyon 62 b�n 914 dolar 
�hracatla Fındık ürünler�, 
�k�nc� sırada 131 m�lyon 
773 b�n 900 dolar �hracatla 
yaş meyve sebze ürünler�, 
üçüncü sırada 96 m�lyon 
469 b�n 362 dolar �hracatla 
madenc�l�k ürünler� ve dör-
düncü sırada 92 m�lyon 432 
b�n 738 dolar �hracatla su 
ürünler� ve mamuller� ol-
muştur. Doğu Karaden�z 
Bölgem�zden �hracatı ger-
çekleşt�r�len sektörlerden 
tarım ürünler� sektöründe en 
fazla �hracat artışı su ürün-
ler� �hracatında yaşanmış 
olup, bölgem�zden yapılan 
su ürünler� �hracatı 10 ayda 
yüzde 51 oranındak� artış �le 
92 m�lyon 432 b�n 738 dola-
ra ulaşmıştır. Sanay� ürünle-
r� sektöründe �se en büyük 
�hracat artışı savunma sana-
y�� sektöründe yaşanmış ve 

savunma sanay� sektörü �h-
racatı 10 aylık dönemde 
yüzde 151 oranındak� artışla 
11 m�lyon 391 b�n 402 dola-
ra ulaşmıştır” ded�.

İTALYA’YA İHRACAT 
DÜŞTÜ, UZAKDOĞU’YA 

İSE ARTTI
Doğu Karaden�z Bölge-

s�’nden 2020 yılı �lk 10 
ayında 125 farklı ülkeye �h-
racat yapıldığını, en fazla �h-
racat yapılan �lk 5 ülken�n 
�se sırasıyla; İtalya, Rusya 
Federasyonu, Almanya, Gür-
c�stan ve Ç�n Halk Cumhu-
r�yet� olduğunu �fade eden 
Kalyoncu “Bu ülkelerden 
Rusya Federasyonu’na ya-
pılan �hracatta yüzde 21, 
Gürc�stan’a yapılan �hraca-
tımızda yüzde 17, Alman-
ya’ya yapılan �hracatta 
yüzde 8 ve Ç�n Halk Cum-
hur�yet�ne yapılan �hracatta 
�se yüzde 1 artış yaşanmış-
tır. En fazla �hracatın yapıl-
dığı İtalya’ya yönel�k �hra-
catımızda �se fındık �hraca-
tında son 2 ayda yaşanan dü-
şüşe bağlı olarak yüzde 27 
oranında düşüş görülmekte-
d�r. Doğu Karaden�z Bölge-
s� �hracatçılarımız Ç�n Halk 
Cumhur�yet�, V�etnam, 
Peru, Güney Kore, S�nga-
pur, Endonezya, Malezya, 
Japonya, Tayland ve Tayvan 
g�b� Uzak Doğu Bölges� ül-

keler�ne yönel�k �hracat hac-
m�n� her geçen yıl artırma 
başarısı göstererek, Doğu 
Karaden�z bölgem�zden 
Uzak Doğu ülkeler�ne yapı-
lan �hracatı 150 m�lyon do-
ların üzer�ne yükseltm�şt�r.

Global pandem� döne-
m�nde b�rçok ülkede sanay� 
sektörler�nde düşük kapas�te 
�le çalışılmasından dolayı s�-
par�şler�n azalması ve ulus-
lararası p�yasalarda yaşanan 
talep daralmasının özell�kle 
fındık ve mamuller� sektörü 
�hracatına yaptığı olumsuz 
etk� �le rak�p ülkelerdek� fi-
yatların ülkem�ze nazaran 
daha düşük olması neden�y-
le alıcıların fındık alımları 
�ç�n rak�p ülkelere yönelme-
ler� son aylarda �hracatımızı 
negat�f yönde etk�lemeye 
başlamıştır. Uluslararası p�-
yasalarda yaşanan talep da-
ralması neden�yle rak�p ül-
keler�n fiyat düşürerek kıya-
sıya rekabetle karşımıza çık-
ması b�rçok sektörde �hra-
catçımızı zorlamaktadır. 
Özell�kle son aylarda loj�s-
t�k ve enerj� mal�yetler�nde 
yaşanan artışlar �hracatçımı-
zın rekabet �mkânını zorla-
ması neden�yle loj�st�k mal�-
yetler�nde �hracatçımızın 
desteklenmes� �hracat artışı-
mıza büyük katkı yapacak-
tır” d�ye konuştu.

dolar tutarında �hracat ger-
çekleşt�ğ�n� bel�rtt�.

Bölge �hracatının 870 
m�lyon 203 b�n 952 doları-
nın Trabzon’dan, 121 m�l-
yon 314 b�n 55 dolarının 
R�ze, 47 m�lyon 443 b�n 

(DKİB) Yönet�m Kurulu 
Başkanı Saffet Kalyoncu, 
Trabzon, R�ze, Artv�n ve Gü-
müşhane �ller�nden 2020 yı-
lının Ocak-Ek�m aylarını 
kapsayan 10 aylık dönemde 
1 m�lyar 72 m�lyon 910 b�n 

Doğu Karaden�z Bölge-
s�’nden 10 aylık süre zarfın-
da yapılan �hracatın 1 m�l-
yar doları aştığı bel�rt�ld�.

Konuyla �lg�l� açıklama-
larda bulunan Doğu Karade-
n�z İhracatçılar B�rl�ğ� 

M�n�k Ayda 91 saat sonra enkaz altından çıkartıldı

şındak� Ayda Gezg�n sağ ola-
rak kurtarıldı.

İzm�r Bölges� esk� futbol 
hakemler�nden Uğur Gez-
g�n'�n eş� F�dan Gezg�n �le 

kızı Ayda Gezg�n, yaşanan 
depremde Rıza Bey Apart-
manı enkazı altında kalmış-
tı. Günlerd�r anne ve kızına 
ulaşılmaya çalışılıyordu. 

Mutlu haber bugün saat 
10.00 sıralarında geld�. 
Enkaz üzer�nde çalışan 
arama kurtarma ek�pler� 3 
yaşındak� Ayda Gezg�n'e 
ulaşmayı başardı. Ayda 
Bebek, deprem�n üzer�nden 
geçen 91 saat�n ardından 
sağ olarak enkazdan çıkarıl-
dı. Alkışlar eşl�ğ�nde ambu-
lansa taşınan Ayda Bebek'e 
burada �lk müdahales� yapıl-
dı. Daha sonra Ege Ün�ver-
s�tes� Hastanes�ne kaldırıldı.

Bu arada, Ayda Bebek'�n 
enkaz altında b�r çamaşır 
mak�nen�n yanında bulun-
duğu öğren�ld�.İzm�r'de dep-
remden 91 saat sonra enkaz 
altından kurtarılan 3 yaşın-
dak� Ayla Gezg�n, ambu-
lansla Ege Ün�vers�tes� Tıp 
Fakültes� Hastanes�ne get�-
r�ld�. İzm�r'de yaşanan 
6.6'lık deprem�n ardından 
enkaz yığınına dönüşen Bay-
raklı'dak� Rıza Bey Apart-
manında mahsur kalan 3 ya-
şındak� Ayda Gezg�n, dep-
remden 91 saat sonra kurta-
rarak hastaneye get�r�ld�. 
Pol�s eskortu eşl�ğ�nde Ege 
Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� 
Hastanes�ne get�r�len m�n�k 
Ayda, ac�l serv�s kapısında 
alkışlarla karşılandı. M�n�k 
Ayda, tedav�s�ne devam 
ed�lmek üzere ac�l serv�se 
götürüldü.

TÜFE aylık yüzde 2.13, 
yıllık �se 11.89 arttı. Ek�m 
2020'de, endekste kapsanan 
418 maddeden, 324 madde-
n�n ortalama fiyatında artış 
gerçekleşt�. F�yatı en çok 
artan ürün yüzde 38.58 �le 
erkek kazağı olurken, en 
çok ucuzlayan ürün yüzde 
30.94 �le l�mon oldu.

B�r öncek� yılın aynı 
ayına göre artışın düşük ol-

Enflasyon rakamları açıklandı

duğu d�ğer ana gruplar sıra-
sıyla, yüzde 2,22 �le g�y�m 
ve ayakkabı, yüzde 5,48 �le 
haberleşme ve yüzde 7,36 
�le eğ�t�m oldu. Buna karşı-
lık, b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre artışın yüksek ol-
duğu ana gruplar �se sırasıy-
la, yüzde 27,40 �le çeş�tl� 
mal ve h�zmetler, yüzde 
16,51 �le gıda ve alkolsüz 
�çecekler ve yüzde 15,60 �le 
sağlık oldu.

324 MADDENİN
FİYATI ARTTI

Ana harcama grupları �t�-
barıyla 2020 yılı Ek�m ayın-
da azalış gösteren d�ğer ana 

grup �se yüzde 0,01 �le al-
kollü �çecekler ve tütün 
oldu. Buna karşılık, ana har-
cama grupları �t�barıyla 
2020 yılı Ek�m ayında artı-
şın yüksek olduğu gruplar 
�se sırasıyla, yüzde 6,81 �le 
g�y�m ve ayakkabı, yüzde 
3,03 �le gıda ve alkolsüz �çe-
cekler ve yüzde 2,45 �le ev 
eşyası oldu.

Ek�m 2020’de, endekste 
kapsanan 418 maddeden, 52 
madden�n ortalama fiyatın-
da düşüş gerçekleş�rken, 42 
madden�n ortalama fiyatın-
da değ�ş�m olmadı. 324 mad-
den�n ortalama fiyatında �se 
artış gerçekleşt�.

İşlenmem�ş gıda ürünle-
r�, enerj�, alkollü �çk�ler ve 
tütün �le altın har�ç 
TÜFE’de 2020 yılı Ek�m 
ayında b�r öncek� aya göre 
yüzde 1,97, b�r öncek� yılın 
Aralık ayına göre yüzde 
10,89, b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 12,00 ve 
on �k� aylık ortalamalara 
göre yüzde 11,18 artış ger-
çekleşt�.

Eynes�l Beled�yes� �le Beled�ye-İş Send�kası arasında 
toplu �ş sözleşmes� �mzalandı.İşç�ler�m�z memnun, b�z 
memnunuz d�yen Eynes�l Beled�ye Başkanı Ahmet Lat�f 
Karaden�z“ Eynes�l Beled�yes� olarak, Beled�ye İş Sen-
d�kası �le toplu �ş sözleşmes� �mzaladık. 

İşç�ler�m�z�n çağın gerekler�ne uygun b�r yaşam dü-
zey�ne ulaşmalarını sağlamak en büyük amacımız. D�le-
r�z her beled�ye, emekç�s�yle en az b�z�m kadar memnu-
n�yet ve barış �çer�s�nde çalışır! Tüm çalışanlarımıza ve 
değerl� a�leler�ne hayırlı olsun” ded�.

Eynes�l’de Toplu İş
sözleşmes� �mzalandı
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Tar�h�n en düşük fa�zl� kred�ler�yle ş�md� G�resun’un caz�be merkezler�nde,
yaşam alanları �ç�nde konut almanın tam zamanı…

FAİZ AY ÖDEMESİZ YIL VADE
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2019 FİYATLARIYLA 
HEMEN TESLİM 

GÜVENCESİYLE

0454 216 23 04

Giresunspor yönetimin Store ürünlerini satmak 
için aldığı tırın tasarımı için kararı taraftarlar verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: “Ta-
raftar Store için tır istedi aldık, tasarımını da taraf-
tara sorduk. Giresunspor sevgisini, coşkusunu şeh-
rimizin dört bir yanında taşıyacak olan Store tırımı-
za uygulanacak tasarım için son kararı da yine ta-
raftarlarımız verdi. 

Sosyal medya hesaplarımız üzerinden taraftarı-
mızın beğenisine sunduğumuz 8 farklı çalışma ara-
sından kullanılan toplam 94.500 oyun %77’sini ala-
rak birinci olan tasarım “Senin Rengin, Senin Şeh-
rin, Hepimizin Hayali” isimli 1 numaralı tasarımı 
oldu. Düzenlediğimiz oylamamaya katılan herkese 
ve kısa süre içerisinde on binlerce oy kullanan ta-
raftarımıza teşekkür ederiz.”

Yüzme Federasyonun 2021 yılı faaliyet programında 
yer alan Turkcell Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Ya-
rışması Giresun’da yapılacak.

12-14 Mart tarihlerinde yapılacak olan şampiyonaya 
2007 kadın, 2007 ve 2008 doğumlu erkek sporcular katı-
labilecek. Yarışmalar Giresun Olimpik Yüzme Havuzu’nda 
yapılacak.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele 
eden Görele Belediyespor’un seri galibiyetleri il-
çeye büyük bir mutluluk getirdi.

İç saha maçlarında salondaki yerini alarak ta-
kıma destek olan Görele Belediye Başkanı Tolga 
Erener; “Takımımız son haftalarda elde ettiği ba-
şarılı sonuçlarla bizleri çok mutlu etti. 

Görele Belediyespor kulübü olarak bu lige 
renk kattığımızı düşünüyoruz. Sporcularımızı, 
teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik 
ediyorum.

İnşallah başarılı sonuçların devamını getirme-
yi başaracağız” dedi.

Bölgesel ve yerel 
futbol liglerinde se-
zonun ocak ayında 
başlayıp başlamaya-
cağı merak ediliyor.

Ülkemizde tüm 
profesyonel futbol 
ligleri oynanıyor. 
Spor salonlarında bas-
ketbol, voleybol ve 
hentbol maçları da 
yapılırken, avm’ler, 
tatil bölgeleri, düğün 
salonları gibi yerler-
de hizmete açık. Ay-
rıca halı sahalarda da 
maçlar yapılıyor. 
Böyle bir duruma rağ-
men amatör ligler 
için nihai kararın 
henüz verilmemesi 
kafalarda soru işareti 
bırakıyor.

Giresunspor’un uzun seneler formasını giyen Berkan 
Yıldırım alacaklarını tahsil edemediği için TFF’ye başvurdu.

Uzun yıllar Çotanak armalı formayı giyen ve transfer 
döneminin bitimine saatler kala TFF 2. Lig ekiplerinden Gü-
müşhanespor’a transfer olan sağ bek, geçmişe yönelik ala-
caklarından ötürü Giresunspor’u TFF’ye verdi.

Tasarımı taraftardan
Uzun kulvar yarışması

Mart’ta G�resun’da

Amatör başlayacak mı?
Erener: “Mutluyuz”

Berkan da TFF’ye başvurdu
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Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü eleme 
maçında 3. Lig ekiplerinden Tekirdağspor’a ev sahip-
liği yapıyor.

Ligde oynadığı son karşılaşma olan Ümraniyes-
por karşısında ortaya koyun ve elde ettiği sonuçla 
taraftarını üzen Yeşil-beyazlılar, 3. Lig ekibi karşısın-
da tur vizesi alarak hem moral bulmak, hem de ikin-
ci kulvarda yoluna devam etmek istiyor. 

Hazırlıklarını dün yaptığı ter idmanıyla tamamla-
yarak tesislerde kampa giren Yeşil-beyazlılarda 

Giresunspor’un teknik adamı Hakan Keleş, Tekirdağs-
por ile oynayacakları maçta tur bileti alarak yollarına 
devam edeceklerine inandıklarını dile getirdi.

Sürpriz bir sonucu akıllarının ucundan dahi geçirmedik-
lerini vurgulayan Hakan Hoca; “Kupa serüveninde önemli 
bir yol kat etmek istiyoruz. Ligde oynadığımız maçlara ba-
kıldığında çok fazla süre alamayan ve yabancı kontenjanın-
dan ötürü görev veremediğimiz oyuncularımız var. Ayrıca 
yetenekli gençlere sahibiz. Bu karşılaşma onların kendileri-
ni gösterebilmeleri için de iyi bir fırsat olacak. Tekirdağs-
por karşısında iyi bir oyunla elde edeceğimiz sonuçla yolu-
muza devam edeceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Giresunspor ile Tekirdağs-
por’un yolları ilk kez kesişiyor. İki 
takım bugüne kadar hiç aynı 
ligde boy göstermedi. Türkiye Ku-
pası maçlarında da hiç birbirine 
rakip olamayan Giresunspor ile 
Tekirdağspor bugün ilk kez Gire-
sun Atatürk Stadı’nda karşı karşı-
ya gelecek.

Giresunspor’un bugün çıka-
cağı doksan dakikada kaleyi 
Onurcan koruyacak. İlk hafta 
maçında görev yapan Giresunlu 
kaleci, lisans işlemlerinin çözül-

Giresunspor’un ileri uç oyuncularından Yasin 
Ozan’a Tekirdağspor maçında çok iş düşecek. 
Teknik adam Hakan Keleş’in Eren ve Balde’yi bu 
müsabakada dinlendirerek, ön bölgede Yasin 
Ozan’a görev vereceği sanılıyor. Tecrübeli oyun-
cudan turu getirecek etkili bir oyun bekleniyor.

Giresunspor, geride kalan sezon Ziraat Türkiye Kupası’na çok 
erken veda etmişti. Hemen hemen her sene kupada adından ba-
şarı ile söz ettiren Çotanaklar, geçen sezon ise Bölgesel Amatör 
Ligde mücadele eden temsilcilerimizden Görelespor karşısında 
büyük bir şok yaşayarak sahadan 4-1 yenik ayrılmış ve kupaya 
veda etmişti. Giresunspor bu dönem kadrosunun geniş olması ne-
deniyle kupada önemli bir yol kat etmek hedefinde.

Giresunspor’un genç oyuncularından Erol 
Can Akdağ, Tekirdaspor maçında galibiyetle sa-
hadan ayrılarak moral depolamak istediklerini 
ifade etti.

Ligde Ümraniyespor ile yaptıkları maçta he-
sapta olmayan bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını 
ve buna çok üzüldüklerini kaydeden Erol; “Bu 
yenilginin telafisini mutlaka yapacağız. Kupa da 
ise Tekirdağspor’u yenmek ve moral depolamak 
istiyoruz. Bandırmaspor maçı öncesinde buna 
çok ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

G�resunspor, Z�raat Türk�ye Kupası 3. Eleme maçında Tek�rdağspor’u m�safir ed�yor. Çotanaklar’da 
l�gde az ya da h�ç yer bulmayan oyuncular şans bulacak. Kupa maçının başlama saat� 13.00.

G�resunspor kupa sınavında
sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

KARŞILAŞMA
13.00’DA BAŞLAYACAK

Giresunspor’da teknik adam Hakan Keleş, bu-
günkü mücadelede as futbolcularını dinlendirip, lig 
müsabakalarında az ya da hiç forma şansı bulama-
yan talebelerine görev vermeyi planlıyor. 

Çotanaklar’ın karşılaşmaya kalede Onurcan, sa-
vunmada Kerem, Arda, Sergen, İshak, orta alanda 
Helder, Erol, Madinda, Muhammed Himmet, Marko 

Milinkoviç (Alperen),önde ise Yasin Ozan’dan olu-
şan 11’le başlayacağı sanılıyor. Giresun Atatürk 
Stadı’nda oynanacak ve Eskişehir Bölgesi hakemle-
rinden Semih Kurt’un düdük çalacağı maçta galip 
gelen bir üst tura yükselecek. 

90 dakikanın eşitlikle sona ermesi halinde çift 
devreli 15’er dakikalık uzatma bölümüne geçilecek. 
Yine beraberlik olması halinde turu geçen tarafı seri 
penaltı atışları belirleyecek.

Sürpr�z �stem�yor

Giresunspor’a konuk olacak olan Tekirdağs-

por ligde son haftalarda istediği sonuçları elde 

edemedi. 3. Lig 2 Grupta mücadele eden Trakya 

ekibi sahasında Kahta 02 takımına mağlup ol-

Rak�p 2 haftadır mağlup

duktan sonra gittiği Mardin Fosfat deplasma-

nında da puan elde edemedi. 
Tekirdağspor bir önceki turda Bayrampaşas-

por’u elemişti.

Erol: “Moral depolamak �st�yoruz”

Kale Onurcan’ın
mesinin ardından Tolgahan’ın ye-
deği olarak görev beklemişti. Bu-
günkü maçta kaleyi koruyan ola-
cak olan Onurcan’ın gole geçit 
vermemesi bekleniyor.

Tekirdağspor ile yapılacak karşılaşmada riske edilmeyecek 
olan oyuncular, antrenman yaparak mesaiye devam edecek.

Teknik adam Hakan Keleş, çok büyük önem verdikleri Ban-
dırmaspor maçı öncesinde aslarını Tekirdağ sınavında oynatmayı 
planlamıyor. Maçta görev alamayacak olan oyuncular yapacakları 
idmanla Bandırma mesaisine devam edecekler.

Oynamayan çalışacak

Yolları �lk
kez kes�şt�

Geçen sene sürpr�ze �mza atmıştı

Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, turu geçecek-
lerine inandıklarını ifade etti. Tek maç eleme siste-
mine göre oynanacak maçta sevinen taraf olacak-
larını inandıklarını kaydeden Basın Sözcüsü Kara-
demir; “Kupa ve ligi aynı anda götürebiliriz düşün-
cesindeyiz. Birbirinden kaliteli oyunculara sahibiz. 
Kupa maçları sayesinde oyuncularımızın maç eksik-
liği de çok fazla olmayacaktır. Tekirdağspor’u yene-
rek kupada 4. Kademeye yükseleceğimize inanıyo-
ruz” şeklinde konuştu.

G�resun tur peş�nde

Hayd� Yas�n
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