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2020 yılında Çiftçi 
Kayıt Sistemi ve Fındık 
Kayıt Sistemine kayıtlı üre-
ticilere dekar başına 170 
TL fındık alan bazlı gelir 
desteği ile dekar başına 
21 TL mazot ve gübre des-
teği ödemesi yapılacak.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun’unda aralarında 
bulunduğu Ordu merkezli 6 
ilde düzenlenen kaçak silah 
ve tarihi eser operasyonunda 
toplamda gözaltına alınan 45 
şüphelinden 13’ü adliyeye 
sevk edildi. Sayfa 2’de

Ordu-Giresun Havalimanında, Milli Sivil Havacılık 
Güvenlik Programı gereği Bulaşıcı Hastalık Tatbikatı ya-
pıldı. Tatbikat, Havalimanı Mülki İdare Amiri başkanlı-
ğında yapılan Kriz Merkezi’nin değerlendirmesiyle son 
buldu. Devamı Sayfa 3’te

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu, Ankara 
temasları kapsamında Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Adil Giresun Valisi Enver 

Ünlü Başkanlığı’nda “Kış 
Güvenliği Toplantısı” ger-
çekleştirildi. 

Kış dönemi mevsim 
şartlarının ağır geçmesi 
göz önüne alınarak ihtiyaç 
ve eksiklik duyulan konu-
lar hakkında gerekli koor-
dinasyonun sağlanması 
amacıyla gerçekleştirilen 
toplantıda alınacak tedbir-

Giresun’da önceki gece etkili olan sağanak yağış sonrası 22 ağustos 
2020 tarihinde Tirebolu-Doğankent Karayolu'nda menfezin çökmesi sonu-
cu 5 askerin şehit olduğu, bir iş makinesi operatörünün ise kaybolduğu 
alanda yapımına başlayan köprü inşaatı şantiyesindeki araçlar sele kapıldı.

Yaşanan sel afetinde Tirebolu-Doğankent Karayolunda menfez çökmesi 
sonucu 5 asker şehit olmuş bir iş makinesi operatörü ise kaybolmuştu. 
Çöken menfezin yerine yapılan köprü inşaatındaki iş makineleri ise önceki 
akşam yağan sağanak yağış sonrası Mursal Deresi’nin taşması sonucu sel 
sularına kapıldı. Sel sularına kapılan iş makineleri sürüklenirken, bir kam-
yon ise selin etkisiyle devrildi. Şantiyede çalışan işçiler sel sularının yüksel-
meye başlamasıyla dere yatağından uzaklaşarak kurtuldu.

Hırsızlık ve tehdit suç-
larından hüküm giyen 
Engin Toprak, Antalya’dan 
kaçak olarak geldiği Gire-
sun’un Güce İlçesinde ya-
kayı ele verdi.

Jandarma dedektifleri 
(JASAT) timinin şüphelen-
mesinin ardından yakın ta-
kibe alınan Engin Top-
rak’ın (1979 doğumlu) 
saat 15.30 sıralarında 
Güce’de bulunan Merkezi 
Toki İnşaatında gizlendiği 
tespit edildi. Saklandığı 
yerde JASAT timi tarafın-
dan kıskıvrak yakalanan 
şahıs Tirebolu Adliyesine 
sevk edildi. Jasat timinin 
yürüttüğü titiz çalışması-
nın ardından Engin Top-
rak’ın (1979 doğumlu) An-
talya Cezaevinden firar et-
tiği bilgisine ulaşıldı.

İhlas Haber Ajansı ta-
rafından servis edilen ve 
gazetemizinde haberini 
paylaştığı “Cefakar anne-
nin oğlu için yol çilesi” baş-
lıklı haber ile ilgili olarak 
Giresun Valiliği’nden bir 
düzeltme metni yayınlan-
dı. Devamı Sayfa 3’te

G�resun’u y�ne sel vurdu

Şenl�koğlu, Ankara’da öneml�
temaslar gerçekleşt�r�yor

“Tüm enerj�m�z� G�resunumuz
�ç�n harcayıp projeler�m�z�
planladığımız programlara göre
gerçekleşt�rmeye devam edeceğ�z”

Karaismailoğlu’nu makamın-
da ziyaret etti. Belediye’nin 
yaptığı ve yapacağı çalışma-
lar hakkında bilgi veren Baş-
kan Şenlikoğlu, Bakan Kara-
ismailoğlu ile önemli bir gö-
rüşme gerçekleştirdi.

Şenlikoğlu, trafik akışını 
rahatlatmak için sahil karayo-
luna yapılması planlanan dal-
çık projesi başta olmak 
üzere, balıkçı barınağı proje-
si, güney çevre yolu ve diğer 
projeler hakkında görüştü.

Başkan Aytekin Şenlikoğ-
lu yaptığı açıklamada: ‘’İlimi-
zin ileriye dönük tüm ulaşım 
sorunlarını ve çözüm taleple-
rimizi Sayın Bakanımıza ak-
tardık. İlgi ve alakalarından 
dolayı Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanımız Sayın Adil Karais-
mailoğlu’na teşekkür ediyo-
rum. 

Tüm enerjimizi Giresunu-
muz için harcayıp projeleri-
mizi planladığımız program-
lara göre gerçekleştirmeye 
devam edeceğiz.” dedi.

Diğer yandan görüşmeye 
AK Parti Giresun Milletvekili 
Kadir Aydın da katıldı.

“Yayla evler�nde yaşam
malzemes� bırakmayalım”

ler görüşüldü.
Terörist unsurların kışın 

yaşamlarını yayla evlerinden 
hırsızlık yaparak sağladığı bi-
linmektedir diyen Vali Ünlü 
;”Bu duruma engel olmak 
erzak ve yaşam malzemesi ile 
pil, akü, tüp, ilaç, suni gübre, 
ocak, küçük ev aletleri vb. 
araç gereçleri yayla evlerinde 
bırakmayalım” ifadelerine yer 
verdi.

Antalya’da cezaev�nden
kaçtı Güce’de yakalandı

Rektör Can yen� hastaney� z�yaret ett�

G�resun
Val�l�ğ�’nden

açıklama

Rektör Can, Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nin yeni binasına kademeli olarak taşın-
dığını ve bu sayede oluşabilecek karışıklıkla-
rın önüne geçilmesinin hedeflendiğini taşın-
ma işleminin ay sonuna kadar bitirileceğini 
vurguladı.

Or-G�’de bulaşıcı
hastalık tatb�katı yapıldı

Kaçakçılar adl�yeye sevk ed�ld�Dekar başına 191 TL
ödeme yapılacak



Sayfa 2
GİRESUN www.g�resunguncel.com.trDoğru haber, güçlü yorum...

07.11.2020

YÖNETİM YERİ:
Giresun Güncel Gazetecilik Matbaacılık Reklam Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Miktad Mah. Alpaslan
 Cad. No:31/ GİRESUN
Tel   : 0454 505 02 28

e-posta: giresunguncel@gmail.com
www.giresunguncel.com.tr

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ercan TARI

Spor Sorumlusu
Ali AKTEN

GİRESUN www.g�resunguncel.com.trDoğru haber, güçlü yorum...

Yıl: 1      Sayı: 169      07.11.2020
İMTİYAZ SAHİBİ

Giresun Güncel Gazetecilik Matbaacılık
Reklam Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti. adına
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BASKI YERİ
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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

LPG’DE ŞOK FİYAT

3,373,37

AKSUAKSU

1. Sayfadan 
Devam

“2020 Yı-
lında Yapılacak 
Tarımsal Des-
teklemelere 
İl�şk�n Cum-
hurbaşkanlığı 
Kararı” Resmî 
Gazete’de ya-
yımlandı. Yayımlanan karara göre, Türk�ye Tarım Hav-
zaları Üret�m ve Destekleme Model� kapsamında des-
teklenen ürünler arasında yer alan fındık ve yaş çay 
�ç�n dekar başına 17 TL mazot ve dekar başına 4 TL 
gübre desteğ� olmak üzere toplam dekar başına 21 
TL, Ç�ftç� Kayıt S�stem�ne kayıtlı üret�c�lere öde-
necek. Ayrıca 2020 üret�m yılında Ç�ftç� Kayıt S�ste-
m� ve Fındık Kayıt S�stem�ne kayıtlı üret�c�lere dekar 
başına 170 TL fındık alan bazlı gel�r desteğ� ödemes� 
yapılacak. Genel toplamda �se dekar başına 191 TL 
fındık üret�c�ler�ne ödenecek.

1. Sayfadan Devam
Fatsa Cumhur�yet Baş-

savcılığı koord�nes�nde 
yürütülen, Ordu İl Emn�-
yet Müdürlüğüne bağlı 
Kaçakçılık ve Organ�ze 
Suçlarla Mücadele Şube 
ek�pler� tarafından yapı-
lan operasyon kapsamın-
da, Ordu’nun Altınordu, 
Fatsa, Ünye, Kumru, Kor-
gan, Ik�zce, Çatalpınar �l-
çeler�yle, D�yarbakır, 
Samsun, Tokat, G�resun 
ve B�tl�s �ller�nde tesp�t 
ed�len şüphel�ler�n adres-
ler�ne baskın düzenlend�. 
Ordu İl Jandarma Komu-
tanlığı bünyes�ndek� per-
sonel ve patlayıcı arama 
köpeğ�n�n de destek ver-
d�ğ� operasyon kapsamın-
da toplamda 47 farklı ad-
rese eş zamanlı operas-

G�resun Merkez ve İlçe-
lerde tems�lc�l�k yapan P�-
raz�z’l� S�v�l Toplum Kuru-
luşları Başkanları Ak Part� 
P�raz�z İlçe Başkanı Ünal 
Aşık’a hayırlı olsun z�yare-
t�nde bulundular. 

Z�yarete D�yanet-Sen 
G�resun Şube Başkanı 
Sam� Ş�mşek, Ensar Vakfı 
İl BaşkanıSeyfi Göktek�n, 
Öz Büro-İş İl BaşkanıHam-
za Türkmen, B�rl�k Haber-
Sen İl BaşkanıHasan 
Yücel, Ulaştırma Memur-
sen İl BaşkanıCumhur Ter-
z�oğlu, Memur-sen ve Eğ�-
t�m B�r-SenBulancak İlçe 
BaşkanıMenderes Yüksel, 
Armutçukuru Köyü Cam�� 
Yaptırma ve Yaşatma Der-
neğ� Başkanı Selçuk Türk-
men �le D�yanet-Sen P�ra-
z�z İlçe BaşkanıMustafa 
G�dal katıldılar.

Z�yaretle �lg�l� olarak D�-
yanet-Sen G�resun Şube 
Başkanı Sam� Ş�mşek yap-
mış olduğu açıklamada; 
“Yıllarca P�raz�z Z�raat 
Odası Başkanlığını yapan 
Ünal Aşık Başkanımız her 
kes�m tarafından sev�len, 
sayılan b�r kardeş�m�z. 

Halkımızın böyles�ne 
b�r teveccühüne mazhar 
olan b�r kardeş�m�z�n �lçe-

Doğu Karaden�z Bölge-
s�nden 2020 yılı �lk 10 ayın-
da Amer�ka B�rleş�k Devlet-
ler�ne 29 m�lyon 974 b�n 

Gençl�k ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, "Kasım ayı burs ve 
kred�ler�n�z bu geceden �t�-
baren hesaplarınıza yatırıl-
maya başlandı" ded�.

Gençl�k ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, yükseköğren�m öğ-
renc�ler�n�n Kasım ayı burs 
ve kred� ödemeler�n�n 6 
Kasım �t�barıyla başladığını 
duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, resm� 
sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda 6-10 
Kasım tar�hler� arasında 
T.C. k�ml�k numarasının son 
numarasına göre ödemeler�n 
yapılacağını �fade ett�. 
Bakan Kasapoğlu, paylaşı-
mında yen� başvuru yapacak 
öğrenc�ler �ç�n de uyarıda 
bulunarak, "Sevg�l� gençler, 
Kasım ayı burs ve kred�ler�-
n�z bu geceden �t�baren he-
saplarınıza yatırılmaya baş-
landı. 

Sağlıklı günlerde kullan-
manızı d�ler�m. Yen� başvu-
ru yapacak arkadaşlarımız 
�ç�n �se son 2 gün, unutma-
yalım" ded�.

T.C. k�ml�k numarasının 
sonu “0” olanlar 6 Kasım 
Cuma günü, “2” olanlar 7 
Kasım Cumartes�, “4” olan-
lar 8 Kasım Pazar günü, “6” 
olanlar 9 Kasım Pazartes� 
günü, “8” olanlar 10 Kasım 
Salı günü ödemeler�n� alab�-
lecek.

ABD’ye �hracat arttı
Doğu Karaden�z Bölges�'nden ABD’ye gerçekleşt�r�len �hracatta �lk sırayı Trabzon alırken, Trabzon S�lah 
Sanay�� (TİSAŞ) ve G�resun'da faal�yet gösteren fabr�kalarda üret�len tabancalar bu �hracatta başı çek�yor.

675 dolar tutarında �hracat 
gerçekleşt�r�l�rken, bu ülke-
ye gerçekleşt�r�len �hracatı-
mızda b�r öncek� yılın aynı 

dönem�ne göre yüzde 51 ora-
nında artış yaşandı. Doğu 
Karaden�z Bölges� 4 �l�nden 
ABD’ye yapılan �hracatın 

yüzde 64 lük kısmı tek başı-
na Trabzon �l� tarafından ger-
çekleşt�r�l�rken, Trabzon 
�l�nden bu dönemde ABD’ye 
19 m�lyon 322 b�n 830 dolar 
tutarında �hracat gerçekleşt�-
r�lerek �hracatta yüzde 36 
oranında artış sağlandı.

Doğu Karaden�z Bölge-
s�nden ABD’ye gerçekleşt�-
r�len �hracatta en fazla �hra-
catı gerçekleşt�r�len sektör 
olarak Savunma Sanay� Sek-
törü b�r�nc� sırada yer alıyor. 
Savunma sanay� sektöründe 
Trabzon S�lah Sanay�� 
(TİSAŞ) ve G�resun'da fa-
al�yet gösteren fabr�kalarda 
üret�len tabancalar ABD’ye 
�hraç ed�l�rken, bu sektörde 
yapılan �hracatta yüzde 333 
g�b� rekor düzeyde artış sağ-
landığı kayded�ld�.

En fazla �hracat gerçek-
leşt�r�len �k�nc� sektör �se fın-
dık ve mamuller� sektörü 
olurken, bölge �ller� arasında 
ABD’ye en fazla fındık �h-
racatı Trabzon �l�nden ger-
çekleşt�r�ld�. R�ze �l�nde �se 
ABD’ye s�yah çay �hracatı 
gerçekleşt�r�l�rken, çay �hra-
catında b�r öncek� yıla oran-
la yüzde 48 oranında artış ya-
şandı.

Doğu Karaden�z İhracat-
çılar B�rl�ğ� (DKİB) Yöne-
t�m Kurulu Başkanı Saffet 
Kalyoncu Karaden�z Bölge-
s�n�n �hracat merkez� olan 
Trabzon �l�nden ABD’ye ya-
pılan �hracatın her geçen yıl 
arttığını ve 2020 yılının �lk 
10 ayında ABD’ye yapılan 
�hracatta yüzde 36 oranında 
artış yaşanarak bölgeden ger-
çekleşt�r�len �hracatın yüzde 
64'lük kısmının tek başına 
Trabzon �l� tarafından ger-
çekleşt�r�ld�ğ�n� söyled�.

Kalyoncu "Dış t�caret�-
m�zde öneml� partner�m�z 
olan ABD’ye yönel�k bölge-
den yapılan �hracat her 
geçen yıl gel�şme göster�yor. 
Bölgede son teknoloj� �le do-
natılmış fabr�kalarda üret�-
len sanay� ve tarım ürünler�-
n� ABD’ye �hraç etme başa-
rısı gösteren �hracatçılarımı-
zın �hracat hacm�n� her 
geçen gün daha üst rakamla-
ra çıkıyor. 

Savunma Sanay� ürünler� 
�le �şlenm�ş fındık �hracatı-
nın yapılan �hracatın öneml� 
kısmını oluşturuyor. Bunun 
yanında bölgem�zde üret�len 
mak�ne, s�yah çay ve narg�le 
tütünü �hracatının da gerçek-
leş�yor. Önümüzdek� dö-
nemde Doğu Karaden�z Böl-
ges�'nden ve Trabzon �l�nden 
ABD’ye tüm sektörlerde �h-
racatın daha üst rakamlara 
ulaşmasından üm�tl�y�z” 
ded�.

45 k�ş� gözaltına alınmıştı
yon yapıldı.

Toplamda, 65 ek�p ve 
274 personelle yapılan ope-
rasyonda, şüphel�ler�n ev �le 
araçlarında yapılan gen�ş 
çaplı aramada, 25 adet ruh-
satsız tabanca, 4 adet kuru-
sıkı tabanca, 17 adet ruhsat-
sız av tüfeğ� �le bu s�lahlara 
a�t müh�mmat �le 38 adet ta-
r�h� eser n�tel�ğ�nde tabanca, 
tüfek, kılıç, kama, çeş�tl� 
süs, obje ve eşyalar ele ge-
ç�r�ld�.

Operasyon kapsamında 
gözaltına alınan 45 şüphel�-
den 13’ü adl� kontrolle ser-
best, 19’u �se emn�yettek� �ş-
lemler�n�n ardından serbest 
bırakılırken, ger�ye kalan 13 
şüphel� �se emn�yettek� �ş-
lemler�n�n ardından Fatsa 
Ağır Ceza Adl�yes�’ne sevk 
ed�ld�.

Resm� Gazete’de yayımlandı

STK’lardan yen� başkana hayırlı olsun z�yaret�

m�ze h�zmet �ç�n büyük b�r 
avantaj olduğunu düşünü-

yoruz. D�ğer �lçelere göre 
b�rçok h�zmette �lçe olarak 

eks�kl�kler�m�z bulunmak-
tadır. İlçem�ze yapılacak 
her türlü h�zmete S�v�l Top-
lum Kuruluşları olarak des-
tekç� olacağımızı �fade ed�-
yor,

Ünal Başkanımıza ve 
Yönet�m�ne hayırlı h�zmet-
lerde muvaffak�yetler d�l�-
yoruz” ded�.

Kasım ayı
burs
vekred�
ödemeler�
başladı
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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��
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Eynes�l’e bağlı Ören 
beldes�nde b�r mahalle ka-
rant�naya alındı.İlçe 
Umum� Hıfzıssıhha Kuru-
lu, koronav�rüsün yayıl-
masının önlenmes� ve 
kamu sağlığının korunma-
sı amacıyla Ören belde-
s�ndek� Belen Mahalle-
s�'n�n tamamında karant�-
na uygulanması kararı 
aldı. 

Konuyla �lg�l� açıkla-
ma yapan Ören Belde Be-
led�ye Başkanı Mustafa 
Eren, “İlçem�z Ören Bel-
des� Belen Mahalles�’n�n 
tamamı dün gece saat 
24.00 �t�bar�yle �k�nc� b�r 
karara kadar karant�na al-
tına alınmış olup, g�r�ş çı-
kışlar kısıtlanmıştır. Ka-
rant�na sürec�nde denet�m 

1. Sayfadan Devam
M�ll� S�v�l Havacılık Gü-

venl�k Programında yer alan 
“An� Ölüm ve Kr�z, Bulaşı-
cı Hastalık, Toplu Zeh�rlen-
me G�b� Ac�l Sağlık Durum-
ları Sebeb�yle Mecbur� İn�ş 
Taleb�nde Bulunan Uçakla-
ra Uygulanacak Tatb�kat” 
kapsamında gerçekleşt�r�len 
tatb�katta, hazırlanan senar-
yo uygulandı.

Gerçekleşt�r�len tatb�kat 
senaryosu gereğ�; Türk 
Hava Yollarına a�t Bo�ng 
737-800 t�p� İstanbul-Ordu-
G�resun sefer�n� yapan 2848 
sefer sayılı yolcu uçağı, bu-
laşıcı hastalık şüphes� nede-
n�yle saat 10.50’de Ordu-
G�resun Haval�manına �n�ş 
yapmak üzere �z�n �sted�. 
DHMİ Haval�manı Müdürü-
nün Kr�z merkez�ne b�lg� 
vermes� �le kr�z merkez�n�n 
koord�nes�nde uçağa �n�ş 
�zn� ver�ld�. Uçağın term�nal 
p�st alanına �n�ş� kr�z mer-
kez�n�n tal�matları doğrultu-
sunda uçağın etrafı güvenl�k 
güçler�nce güvenl�k çembe-
r�ne alındı. Bu esnada sağlık 
ek�pler� �lk kontroller� yap-
mak üzere uçağın �ç�ne g�r�ş 
yaptı. Uçaktan �nen yolcular 
gerekl� sağlık kontroller� ya-
pılarak, uçaktan tahl�ye 
ed�ld�. Bulaşıcı hastalık şüp-
hel�s� yolcunun önünde, ar-
kasında, sağında ve solunda 
oturan yolcuların b�lg�ler� 
alınarak, karant�naya alın-
mak üzere AFAD ek�b�nce 
Ordu Cumhur�yet Ün�vers�-
tes� Kampüsü �çer�s�nde bu-
lunan öğrenc� yurduna sevk 
ed�ld�. Bulaşıcı hastalık şüp-
hes� bulunan yolcu kontrol-
lü b�r şek�lde derhal ambu-

G�resun Jandarma Bölge 
Komutanı Tuğgeneral Erhan 
Dem�r’den G�resun T�caret 
ve Sanay� Odası Yönet�m 
Kurulu Başkanı Hasan Ça-

G�resun Val�l�ğ�’nden yapılan 
açıklamada: Haberde �sm� geçen T.Ö 
�s�ml� çocuğumuz a�les� �le b�rl�kte G�-
resun �l� Görele �lçe merkez�nde �ka-
met etmekted�r.Öğrenc�m�z�n �kamet 
adres� okuluna 3 km mesafeded�r.Öğ-
renc�m�z özel eğ�t�m taşıma h�zmet� 

Tatb�katta hazırlanan senaryo uygulandı
lansla hastaneye sevk ed�ld�. 
Sağlık durumu �y� olan yol-
cular �se �lk kontroller� ya-
pıldıktan sonra uçağın �ç� ve 
kullanılan ek�pmanlar de-
zenfekte ed�ld�. Tatb�kat, Ha-
val�manı Mülk� İdare Am�r� 
başkanlığında yapılan Kr�z 
Merkez�’n�n değerlend�rme-
s�yle son buldu.

Yapılan tatb�kata, DHMİ 
İşletme Müdürlüğü, AFAD, 
İl Sağlık Müdürlüğü, Hudut 
ve Sah�ller Sağlık Denetle-
me Merkez�, Haval�manı 
Emn�yet Şube Müdürlüğü, 
Türk Hava Yolları ve Havaş 
İstasyon Müdürlüğü perso-
neller� katıldı.

Başkan duyurdu karant�na başladı
ve tak�pler �lçe Jandarma 
Komutanlığı ve İlçe Sağ-
lık Müdürlüğünce yapıla-
cak olup, karant�nadak� va-
tandaşların �ht�yaçları Ey-
nes�l Vefa Sosyal Destek 
grubu tarafından karşıla-
nacaktır. 

Karant�na kararı ka-
rant�nadak� tüm vatandaş-
lara kolluk kuvvetler� ta-
rafından �lanen tebl�ğ� ed�-
lecekt�r. 

Alınan kararlar aykırı 
hareket edenlere adl� ve 
yasal �şlem uygulanacak-
tır. Karant�nanı sona ere-
ceğ� tar�h �lerleyen gün-
lerde karant�nadak� vatan-
daşlara kolluk kuvvetler� 
tarafından �lanen tebl�ğ� 
ed�lecekt�r. Kamu oyuna 
saygıyla duyurulur" ded�.

Cevap ve Düzeltme Metn�
kapsamında engell� rampası olan araç-
la ev�nden okuluna taşınmaktadır.

Haber �çer�ğ�nde yer alan 1 k�lo-
metrel�k yolun �se 24.10.2020 tar�h�n-
de onarımının yapıldığı ve araç ulaşı-
mına açık olduğu tesp�t ed�lm�şt�r.

Dolayısıyla habere konu olan 

yolun taşıma güzergahı �le b�r �lg�s� bu-
lunmamaktadır. Öğrenc�m�z okuluna 
taşımalı eğ�t�m h�zmet� �le güvenl� b�r 
şek�lde ulaştırılmaktadır.Söz konusu 
haberde anılan �dd�aların gerçekl�k 
payı bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Tuğgeneral Dem�r’den Çakırmel�koğlu’na z�yaret

kırmel�koğlu’na �adey� z�-
yaret gerçekleşt�rd�.

B�r süre önce göreve baş-
layan Jandarma Bölge Ko-
mutanı Tuğgeneral Dem�r, 
G�resun T�caret ve Sanay� 
Odası’nı z�yaret ederek Yö-
net�m Kurulu Başkanı 
Hasan Çakırmel�koğlu �le 
görüştü. 

İş dünyası �le el ele ve-
rerek b�rçok soruna ve sos-
yal projeye �mza atıldığına 
değ�n�len z�yarette Başkan 
Çakırmel�koğlu, son yıllar-
da bölge asay�ş�n�n olumlu 
durumuna vurgu yaptı ve te-
şekkür ett�.

GESOB Başkanı Kara; “Cumhurbaşkanımızın �nsa-
nüstü gayretler�n� takd�rle karşılarken, bu konularla doğ-
rudan �lg�lenmes� gereken tüm s�yas� part� teşk�latları 
adeta kafalarını kuma sokmuş, m�llet�n sorunlarına duyar-
sızlıkları �nsanları ç�leden çıkarmaktadır.”

G�resun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları B�rl�ğ� Başkanı 
Al� Kara, “Dünyayı ve ülkem�z� etk�s� altına alan Cov�d 
19 v�rüs salgını hızını gün geçt�kçe artırarak ekonom�m�z� 
çok olumsuz etk�lemekted�r. Bu süreçte çok zor şartlarla 
hayatını �dame etmeye çalışan ve �ş düzen�n� kaybetme-
mek �ç�n olağanüstü gayret sarfeden esnaf ve sanatkârları-
mız p�yasada fiyat kontrolsüzlüğü ve denet�m yeters�zl�ğ� 
neden�yle çares�zl�k �ç�nde çırpınmaktadır” ded�.

Kara, “Cumhurbaşkanımızın �nsanüstü gayretler�n� tak-
d�rle karşılarken, bu konularla doğrudan �lg�lenmes� gere-
ken tüm s�yas� part� teşk�latları adeta kafalarını kuma sok-
muş, m�llet�n sorunlarına duyarsızlıkları �nsanları ç�leden 
çıkarmaktadır. Part� teşk�latları p�yasada meydana gelen 
aşırı artışları tak�p ederek önley�c� tedb�r almak, uyarmak 
ve halkı korumakla görevl� olması gerek�rken bu konular-
la h�ç �lg�lenmemekteler ve �lg�l�lere konuları �nt�kal ett�-
rerek tedb�r alıcı çalışma yapmamaktalar, bu yönet�c�ler 
sank� bu ülkede yaşamamaktalar” değerlend�rmes�ne bu-
lundu.

“1 ÇUVAL UN 150-155 TL’YE
ÇIKMIŞ, KİMSEDE SES YOK”

http://info@linra.com.tr
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Çoğunlukla çocuk doğ-
madan önce bey�n gel�ş�-
m�nde ortaya çıkan b�r anor-
mall�k veya bozulmadan do-
layı meydana gelen ve Se-
rebral pal�s� olarak b�l�n�n 
bey�n felc�n�n nedenler� ve 
tedav� yöntemler�yle �lg�l� 
uzmanlar uyarılarda bulun-
du.

Son yıllarda artan enfek-
s�yonlara bağlı olarak Se-
rebral pals� �le doğan çocuk 
sayılarında da artık olduğu-
nu �fade eden Travmatoloj� 
ve Ortoped� Uzmanı Vusal 
Mahmudov, “Problemdek� 
artışın nedenler�nden b�r�, 
son zamanlarda doğumda 
tekn�k yetenekler�n gen�şle-
mes�. Canlı doğum kr�terler� 
gel�şt�kçe bu tür sorunlar 
doğal olarak artmaktadır. 
Tekn�k kapas�te ne kadar 

2019 yılında ceza �nfaz 
kurumları �le alakalı 16 b�n 
381 haber çıkışı olduğu gö-
rüldü. İşlenen suçlarla ala-
kalı medyaya geçen yıl yan-
sıyan haber aded� �se 85 b�n 
201 olarak kayded�ld�.

Ceza �nfaz kurumlarında 
31 Aralık 2019 tar�h�ndek� 
k�ş� sayısı 291 b�n 546 olur-
ken, 2018 yılına oranla 
yüzde 10,1 arttığı saptandı. 
2010 yılı �le kıyaslandığında 
rakamların 120 b�nlerde ol-
duğu görülürken yıllar �çer�-
s�nde yaşanan artışın olduk-
ça fazla olduğu d�kkatlerden 
kaçmadı.

Medya tak�p kurumu 
Ajans Press, ceza �nfaz ku-
rumlarının medya karnes�n� 
çıkardı. Ajans Press'�n ger-
çekleşt�rd�ğ� medya �ncele-
mes�ne göre, geçen yıl ceza 
�nfaz kurumları �le alakalı 
16 b�n 381 haber çıkışı ol-
duğu görüldü. İşlenen suç-
larla alakalı medyaya geçen 
yıl yansıyan haber aded� �se 
85 b�n 201 olarak kayded�l-
d�. 2010 yılına döndüğü-

Ordu Büyükşeh�r Bele-
d�ye Başkanı Dr. Mehmet 
H�lm� Güler, kent� topyekûn 
üret�me geç�r�yor. Yaz sezo-
nunda ver�len destekle, 7 �l-
çedek� 40 adet serada, top-
lam 150 tonluk üret�m ger-
çekleşen Ordu’da, kışlık 
sebze yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n ça-
lışma başlatıldı. Proje kap-
samında, 19 �lçen�n tama-
mında, üret�c�lere 1 m�lyon 
adet kışlık sebze fides� dağı-
tımı yapılacak.

19 İLÇEDE ÜRETİM
YAPILACAK

Yaz sezonu ürünler�n�n 
hasadının sona ermes�n�n ar-
dından, vatandaşların üret�-
me olan talepler�n�n artma-
sıyla b�rl�kte Ordu Büyükşe-
h�r Beled�ye Başkanı Dr. 
Mehmet H�lm� Güler’�n ta-
l�matlarıyla yen� b�r çalışma 
başlatıldı. 

Topyekün b�r üret�m ağı 
oluşturmak �ç�n harekete 
geçen Büyükşeh�r Beled�ye-

Anne adayları bu hastalığa d�kkat

büyük olursa, serebral pals� 
�le doğan çocuk sayısı o 
kadar da fazla olmaktadır. 
Örneğ�n, 20 yıl önce 1 kg ve 
altındak� çocukları hayatta 
tutmak �mkansızdı. Mevcut 
olanaklar o zaman yoktu. 
Mevcut fırsatlara sah�p de-
ğ�ld�. Ama şu anda ülkem�z-
de 600 gram doğan çocuk 
şu anda yaşatılmaktadır. Pre-
matüre ve düşük ağırlıkla 
doğmuş çocukların hayatta 
kalma şansı arttıkça, sereb-
ral pals� oluşum yüzdes� de 
artacaktır. Teknoloj� gel�şt� 
ve bu çocuklar hayatta kaldı 
fakat bey�nler� doğumda ge-
l�şemed� ve yaralanan �lk 
organ da bey�n�n ta kend�s� 
oldu. Ek olarak, hastalıklı 
b�r ham�lel�ğ�n sonunda se-
rebral pals�l� b�r çocuğu do-
ğurma r�sk� yüksekt�r. 20 yıl 

önce günümüz enfeks�yon-
ları yoktu. Artık sayısız en-
feks�yonlar var. Kadınların 
s�gara ve alkol �çmes� b�r 
çok hastalığın nedenler� ara-
sında yer almaktadır“ ded�.
“ÜLKEMİZDE EN ÇOK 
GÖRÜLEN HASTALIK 

OLABİLİR”
Serebral pals�n�n b�r süre 

sonra ülkem�zde en sık gö-
rülen hastalıklardan b�r� 
olma �ht�mal�n�n yüksek ola-
b�leceğ�ne de d�kkat çeken 
Mahmudov, “Genel olarak, 
Serebral pals�, dünyadak� en 
yaygın engell� çocuk hasta-
lıklarından b�r� g�b� kabul 
ed�l�r. Engell� çocuklar �ç�n 
engell� maaşının sağlanma-
sı, sosyal güvenl�k ve reha-
b�l�tasyon merkezler�n�n ku-
rulması bütçe üzer�nde yen� 
b�r yük olacağından bu 

durum devlet �ç�n c�dd� zor-
luklar meydana get�recekt�r. 
Bu nedenle, bu sorunu ne 
kadar erken çözersek, soru-
nu ne kadar erken tesp�t 
ed�p tedav� edersek, sorunu 
o kadar önleyeb�l�r�z. A�le-
ler genç yaşlarında bu tür 
hasta çocuklarına bakab�l�r-
ler, fakat yaşlandıkça devlet 
onlara bakmak zorunda ka-
lacaktır. Maalesef ülkem�z-
de bu hastalığı tedav� eden 
çok az sayıda doktor var. 
Nüfusu 80 m�lyon olan Tür-
k�ye’de 10 b�n ortoped� dok-
toru var ve bunların sadece 
5-10’u serebral pals�y� teda-
v� ed�yor” d�ye konuştu.
“AİLELER BİLİNÇLEN-
DİRİLİRSE SEREBRAL 

PALSİ DAHA AZ
GÖRÜLÜR”

Uzmanlar tarafından 
anne adayları b�lg�lend�r�l-
meler� hal�nde Serebral 
pals� etk�s�n�n daha az ola-
cağını da �fade eden Uzman 
Dr. Vusal Mahmudov, şun-
ları söyled�:

“Tüm prosedürler zama-
nında yapılırsa, çocuk en 
azından kend� kend�ne 
bakım sağlayacak sev�yeye 
ulaşab�l�r. Bugün topluma 
kazandırdığımız o kadar çok 
bey�n felc� hastası var k�, 
onlar çalışıyorlar, kazanı-
yorlar, devlete, topluma 
fayda sağlıyorlar, hatta evle-
n�yorlar ve çocuklarını mu-
ayene �ç�n b�ze get�r�yorlar. 
B�z doktorların da bu yönde 
c�dd� b�r sorumluluğumuz 
var: farkındalık yaratmalı-
yız, bu konularda telev�z-
yonda, medyada, sosyal ağ-
larda sık-sık konuşmalar 
yapmalıyız. En azından, so-
runu önlemek adına �nsanla-
ra ne yapılması gerekt�ğ�n� 
açıklamamız gerek�yor. Ra-
h�mde bey�n felc�n� tesp�t 
etmek neredeyse �mkansız-
dır. Dünyanın en gel�şm�ş ül-
keler�nde serebral pals� tanı 
yaşı doğumdan sonrak� �lk 6 
ay �le 2 yıl arasındadır. Kar-
deş Türk�ye’de bu rakam 
2.5-4 yıl aralığındadır: Ora-
dak� doktorların zayıf oldu-
ğundan değ�l, bu durum se-
rebral pals�n�n türüne ve ne 
zaman ortaya çıktığına bağ-
lıdır. Evet, bazı a�leler duru-
mu çocuğu doğar doğmaz 
bell� eder, bazı a�lelerde de 

çocuğu 14-15 yaşlarındadır, 
onların çocuklarının bey�n 
felçl� olduğu b�l�nmemekte-
d�r. Elbette burada a�leler�n 
eğ�t�m� ve dünyaya bakış 
açısı da çok öneml�d�r. Ör-
neğ�n, en büyük sorunlardan 
b�r� doğumun evde germek-
leşt�r�lmes�d�r. 

Hala b�z�m bazı �lçe ve 
köylerde doğum evde yapı-
lıyor. Bu da r�sk� artırır. Bu 
nedenle de tarafımıza bu so-
runla başvuranların büyük 
çoğunluğu söz konusu böl-

gelerden gelmekted�r. Söz 
konusu annen�n zamanında 
yapılmış ultrason muayene-
s�n�n olmaması, enfeks�yon 
tedav�s� �ç�n muayene ed�l-
memes� ve evde doğum yap-
makla hasta b�r çocuğu do-
ğurmasıdır. Doğduğundan 
ber� çocuk doktoru tarafın-
dan görülmeyen ve aşı ya-
pılmayan çocukların b�le 
b�ze get�r�ld�ğ�n� düşünün. 
Tüm bu konularda b�l�çlen-
d�r�lme gerekmekted�r. Se-
rebral pals�, beyn� gel�şme-

m�ş, fakat kalıcı hastalıktır. 
Bununla �lg�l� çalışmalar 
var, kök hücre transfer� var, 
belk� �ler�k� dönemlerde b�r 
tedav� yöntem� bulunur. 
Fakat temel olarak yaptığı-
mız müdahaleler�m�z mak-
s�mum sonuçlara ulaşmamı-
zı sağlamaktadır, örneğ�n va-
kayı kend� kend�n� yöneten 
b�r düzeye ulaştırab�l�r�z. Se-
rebral pals� olduğu b�le b�-
l�nmeyen hastalar var fakat 
ne yazık k� bey�nde hasar 
kalmaktadır.”

Topyekün üret�me geç�l�yor

s�, 19 �lçede yaşayan vatan-
daşlara tamamı h�be olmak 
üzere, toplam 1 m�lyon adet 
kışlık sebze fides� dağıtımı 
yapmaya hazırlanıyor.

Dağıtımlar 11 
Kasım’dan �t�baren başlıyor

Ordu Büyükşeh�r Bele-
d�ye Başkanı Dr. Mehmet 
H�lm� Güler, üret�c�lere da-
ğıtılacak fideler�n tamamı-
nın h�be şekl�nde olacağını 
söyled�. Başkan Güler, 
“H�be fideler�m�z�n bütçes�, 
Büyükşeh�r Beled�yem�z ta-
rafından karşılanacak. 
Sebze fideler� Tarım ve Hay-
vancılık H�zmetler� Da�re 
Başkanlığımız ve Proje or-
tağımız İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğünün �lçe teşk�lat-
ları vasıtasıyla üret�c�ler�m�-
ze ulaştırılacak. 

Marul, Maydonoz, Bro-
kol� ve Karnabahar sebzele-
r�nden oluşan toplam 1 m�l-
yon sebze fides�, 11 Kasım 
tar�h�nden �t�baren gerek 

açık araz�de, gerekse serada 
yet�şt�r�lmek üzere ç�ftç�le-
r�m�ze dağıtılacak” ded�.

DESTEKLER 
ARTARAK DEVAM 

EDECEK
Tarım ve hayvancılığa 

olan destekler�n�n artarak 
devam edeceğ�n� d�le get�-
ren Başkan Güler, sözler�n� 
şöyle sürdürdü:

“Daha önce de Cov�d-19 
pandem�s�n�n başladığı �lk 
dönemlerde ev�nden dışarı 
çıkamayan 65 yaş üstü �le 
18 yaş altı vatandaşların ev-
ler�ne domates fides� ulaştı-
ran Büyükşeh�r Beled�ye-
m�z, bu sefer topyekûn b�r 
üret�m atağı başlatıyor. 

Pandem� �le b�rl�kte 
önem� çok daha �y� anlaşı-
lan tarımın gel�şmes� ve ta-
rımsal üret�m�n artarak �l�-
m�z�n ve ülkem�z�n kalkın-
masına katkı sağlanması 
�ç�n destekler�m�z devam 
edecek.”

Geçt�ğ�m�z yıl medyaya
85 b�n 'suç' haber� yansıdı

müzde �se ceza �nfaz ku-
rumları �le alakalı çıkan 
basın haber aded� 17 b�n 
302 olarak saptandı. Son yıl-
larda en fazla konuşulan baş-
lığın �se af yasası olduğu tes-
p�t ed�ld�.

YÜZDE 96,1'İ ERKEK-
LERDEN OLUŞUYOR

Ajans Press'�n, Türk�ye 
İstat�st�k Kurumu (TÜİK) 
ver�ler�nden elde ett�ğ� b�l-
g�lere göre, Ceza İnfaz Ku-
rumu 2019 �stat�st�kler� bell� 
oldu. Böylel�kle Ceza �nfaz 
kurumunda 31 Aralık 2019 
tar�h�ndek� k�ş� sayısı 291 
b�n 546 olurken, 2018 yılına 
oranla yüzde 10,1 arttığı sap-
tandı. 2014 yılındak� ceza-
evler�nde bulunan k�ş� sayısı 
�se 159 b�n olurken, 2010 yı-
lındak� rakamın 120 b�nler-
de olduğu görüldü. 

Geçen yıl ceza �nfaz ku-
rumlarının nüfusunun yüzde 
84,1'�n� hükümlüler yüzde 
15,9'unu �se tutuklular oluş-
tururken, bu k�ş�ler�n yüzde 
96,1'�n�n erkelerden oluştu-
ğu kayded�ld�.
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Giresunspor yönetim kurulu, Belediye ha-
ricinde kulübe destek olan kimsenin olmadığı 
açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Gi-
resunspor kulübü olarak Giresun vakfına yap-
mış olduğumuz destek talebi karşısında; vak-
fın almış olduğu sessiz tutum bizi derinden 
üzmüştür. Giresunspor’un içinde bulunduğu 
bu kötü durumu her platformda dile getir-
memize rağmen, Giresun belediyesi dışında 

TFF 1. Ligde mü-
cadele eden takımlar-
dan altısı Ziraat Tür-
kiye Kupası’nda 3. 
Eleme maçında veda 
etti.

Birinci Lig ekiple-
rinden Samsunspor, 
Akhisarspor, Balıke-
sirspor, Altay, Mene-
menspor ve Ümrani-
yespor kupada üçün-
cü eleme maçında kar-
şılaştıkları rakiplerine 
yenilerek elendiler. 
Öte yandan Süper 
Ligde mücadele eden 
Ankaragücü de kupa-
ya veda eden ekipler 
arasında.

Profesyonel Futbol Di-
siplin Kurulu, Giresunspor 
yöneticilerinden Ercan 
Ayhan’a ceza yağdırdı. 
Kurul yaptığı son toplantı-
da, Yeşil-beyazlı kulübün 
idarecilerinden Ercan 
Ayhan’a Ümaniyespor mü-
sabakasının hakemi Kadir 
Sağlam’a yönelik hakareti 
edeniyle 75 gün hak mah-
rumiyeti ve 15 bin TL ceza 
verdi. Kurul, Ayhan’a bu 
cezanın haricinde rakip 
takım mensubuna yönelik 
hakaretinden ötürü ise 30 
gün hak mahrumiyeti ve 
15 bin TL para cezası ver-
meyi kararlaştırdı.

İki sezon Çotanak armalı formayı terleten 
Landel, eski takımını Bandırma’dan puansız 
göndermek istediklerini kaydetti.

Tecrübeli oyuncu; “Son beş maçımızda iyi 
bir sonuç elde edemedik. Bir an evvel iyi so-
nuçlar elde ederek çıkışa geçmek arzusunda-
yız. Giresunspor benim eski takımım. Orada 
iki sene futbol oynadım. Şimdi Bandırmas-
por’dayım. Giresunspor bu ligin en kaliteli 
ekiplerinden biri ancak kötü günleri geride bı-
rakabilmek için Cumartesi günü kazanan 
taraf olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Giresunspor’da kadro dışı kalan yabancı 
oyuncular yine aynı isimler oldular. Ziraat Tür-
kiye Kupası’nda Tekirdağspor ile yapılan kar-
şılaşmada bir gol, bir asistle oynayan Marko 
Milinkoviç’in Bandırmaspor deplasmanında 

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, 
her zaman kulübün destekçilerinden olan 
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yı 
ziyaret etti.

Karaahmet, ziyarette Başkan Çağırıcı’ya 
isminin yazılı olduğu Giresunspor forması 
hediye etti. Başkan Çağırıcı; “Giresunspor 
Başkanı Sn. Hakan Karaahmet’i Belediye-
mizde ağırladık. Nazik ziyareti ve keyifli soh-
beti için teşekkür ediyorum. Bu yıl Süper 
Lig'e yükselmek istiyoruz inşallah” dedi.

“Beled�ye’n�n dışında G�resunspor’a destek olan yok”
hiçbir vakıf, kurum ve özel şirket tarafından 
Giresunspor’a yardım gelmemektedir. Gire-
sunspor’un bu kadar yalnız kaldığı bir dönem 
olmamıştır. Böyle giderse çok karanlık ve sı-
kıntı günler bizi bekliyor. Başkanımız kaynak 
çalışmaları doğrultusunda İstanbul’da bir 
takım ziyaretler yapmaya devam ediyor. Gire-
sunspor hepimizin ama böyle giderse ortada 
paylaşacak bir paydamız kalmayacak.”

Landel: “G�resunspor’u yenmel�y�z”

Ercan Ayhan’a
ceza yağdı

Yabancılar aynı
kadro yapacağı sanılıyordu ancak Hakan 
Hoca, Helder ve Madinda’nın yanı sıra Milin-
koviç’i de evde bıraktı. Kadrodaki yabancıla-
rın altısı da Ümraniyespor maçında görev 
yapan oyuncular.

1. L�gden altı takım elend�

Çağırıcı: “Bu yıl Süper
L�g� �st�yoruz”
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Giresunspor; bugün dep-
lasmanda ligde çıkış arayan 
Royal Hastanesi Bandırmas-
por ile çok zorlu bir puan mü-
cadelesine girişecek.

Beş maçta 11 puan topla-
yarak tüm dikkatleri üzerine 

Giresunspor’u konuk edecek olan Royal Hastanesi Ban-
dırmaspor’un en önemli silahı tanıdık bir oyuncu.

Geçen sezon Giresunspor formasını giyen ve tarafta-
rın sevgilisi olan Del Valle, bu sezon Bandırmaspor’un ba-
şarı için ter döküyor. Lige iyi bir başlangıç yapan ancak de-
vamını getiremeyen Del Valle bugünkü mücadelede Çota-
naklar’ı üzmek için sahada olacak.

Giresunspor’un Zi-
raat Türkiye Kupası 
dördüncü eleme ma-
çındaki rakibi Niğde 
Anadolu FK oldu. 
Üçüncü turda 3. Lig 
ekibi Tekirdağspor’u 
Marko Milinkoviç ve 
Muhammed Him-
met’in golleriyle 
yenme başarısı göste-
ren Çotanaklar, 4. 
Turda 2. Lig ekiplerin-
den Niğde Anadolu 
FK ile eşleşti. Yeşil-
beyazlılar seri başı ol-
duğu için karşılaşma 
Giresun’da oynanacak.

Royal Hastanesi Bandırmaspor ligde oynadığı son beş 
karşılaşmada 3 puan sevinci yaşayamadı. Ligin ikinci hafta-
sında Akhisarspor’u yenme başarısı gösteren Yeşil-
beyazlılar, ardından Yılport Samsunspor ve Eskişehirspor 
ile berabere kaldı, İstanbulspor, Keçiörengücü ve Adana 
Demirspor takımlarına ise yenildi. Deneyimli teknik adam 
Erkan Sözeri’nin göreve geldiği Bandırmaspor’un geçen 
haftaki Altınordu müsabakası ise ertelenmişti.

Giresunspor’un Bandırmaspor deplasmanındaki mas-
raflarını Yıldız Yapı’nın sahibi İsmail Yıldız üstlendi.

Kulüpten yapılan açıklamada; “Kulübümüzün bu zor 
günlerinde, Bandırma deplasmanımızın giderlerini karşıla-
yarak Giresunspor'un yanında olduğunu gösteren değerli 
hemşehrimiz İsmail Yıldaz'a teşekkür ederiz” denildi.

Giresunspor’da 
gol yeme hastalı-
ğına Bandırmas-
por deplasmanın-
da çare bulunması 
bekleniyor. Geçen 
sezon yaptığı son 
yedi maçta da ka-
lesinde gol gören 
Yeşil-beyazlılarda 
bu hastalık 2020-
2021’in ilk yedi 
maçında da sürdü. 
Çotanaklar bu 
sezon kalesinde 
11 gol gördü.

Giresunspor’da maç sonrasında oyunculara verilecek 
izin süresi Bandırma’da elde edilecek sonuca göre belli ola-
cak.

Bilindiği gibi liglerde bu hafta oynanacak müsabakalar-
dan sonra milli maç dolayısıyla lige bir hafta ara verilecek. 
Giresunspor’da oyunculara kaç gün izin verileceği bugünkü 
maçın sonucuna göre belirlenecek.

Geçen hafta sahasında Ümran�yespor’u yen�len G�resunspor, bugün deplasmanda 
Royal Hastanes� Bandırmaspor �le kozlarını paylaşacak. Maçın başlama saat� 13.30

Yen�den başlayalım
çeken Yeşil-beyazlılar, geride 
kalan hafta ise sahasında Üm-
raniyespor ile oynadığı müsa-
bakada çok kötü bir oyun ser-
gilemiş ve sahadan 1-0 yenik 
ayrılarak taraftarını üzmüştü. 
Hafta içerisinde kupa mesa-

isinde Tekirdağspor’u eleye-
rek moral bulan Çotanaklar, 
bugünkü doksan dakikadan 
zaferle ayrılarak ligde yeni-
den çıkışa geçmek hedefinde.

13.30’DA BAŞLAYACAK
Perşembe günü yaptığı id-

manının ardından Bandır-
ma’ya giderek kampa giren 
Giresunspor’da sakat ve ceza-
lı oyuncu bulunmuyor. Çota-
naklar’ın müsabakaya kalede 
Tolgahan, savunmada Hayrul-
lah, Sadi, Diarra, Hüsamet-
tin, orta alanda Anthony, Na-
lepa, Traore, Caner Hüseyin, 
Eren, önde ise Balde’den olu-
şan 11’le başlayacağı sanılı-
yor. Bandırma 17 Eylül 
Stadı’nda oynanacak müsaba-
ka saat 13.30’da start alacak. 
Mücadelede Antalya Bölgesi 
hakemlerinden Murat Erdo-
ğan düdük çalacak. Basın Söz-
cüsü Ferhat Karademir, bu 
karşılaşmada 3 puanla saha-
dan ayrılmayı hedeflediklerini 
ifade etti.

Giresunspor’un teknik adamı Hakan 

Keleş, Bandırmaspor deplasmanında 3 

puan için sahada olacaklarını dile getir-

di.
Genç teknik patron; “Geçen haftaki 

Ümraniyespor maçından gerekli dersleri 

çıkararak, Bandırma’ya geldik. Biz iyi bir 

takımız ve hedefimiz üst lig. Hem içeri-

de, hem de dışarıda kazanmaya oynayan 

bir ekibiz. Deplasmandayız ancak daha 

önce de ifade ettiğim gibi Covid-19 sal-

gını nedeniyle maçların seyircisiz oyna-

nıyor olmasından ötürü artık iç saha-dış 

saha kavramı kalmadı. Her maç deplas-

man maçı gibi. Rakibin sıralamadaki ye-

rine aldanmıyoruz. Çok kaliteli oyuncu-

lara sahipler. İşimiz kolay değil ama ba-

şararak evimize döneceğimize inanıyo-

ruz” şeklinde konuştu.

“Üç puan �ç�n sahadayız”

Del Valle’ye d�kkat

G�resunspor’un yen� rak�b� N�ğde

Rak�p beş maçtır kazanamıyor

Masraflar Yıldız’dan

Bu hastalıktan kurtulalım

İz�n sonuca göre
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