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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni dönemde 
eğitim-öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz 
yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştire-
ceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine 
göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden baş-
layarak okullarımızı eğitim-öğretime açıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Kabine toplantısı 
sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, top-
lantıda en önemli başlığın pandemi olduğunu belirterek 
önemli açıklamalarda bulundu. Devamı Sayfa 2’de

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlü-
ğü tarafından desteklenen ve Giresun Özel Sporcular Genç-
lik ve Spor Kulübü tarafından yürütülen ' Bir Umut Var' Pro-
jesi ile ilgili iki periyotlu etkinlik düzenlendi. Sayfa 3’te

Doğu Karadeniz Ormanları'nda sekiz 
dişli dev kabuk böceğinin yol açtığı zarara 
karşılık laboratuvar ortamında üretilen 'ter-
minatör böcek' olarak adlandırılan 'Rhizop-
fagus grandis' ile yapılan biyolojik mücade-
lede büyük başarı sağlandığı belirtildi.

Devamı Sayfa 2’de
Denizlerde av yasağının kalkmasıyla başlayan balık sezo-

nunda 1 hafta geride kaldı. Giresun’da balıkçılar ilk günler-
de yaşanan palamut bolluğunun bu günlerde biraz düştü-
ğünü ifade ediyor. 3 gün önce 200 gram olan palamut 10 li-
raya satılırken şu anda yarım kiloya yaklaşan palamut ise 15 
liradan satılıyor.  Devamı Sayfa 3’te

Prof. Dr. Mustafa TÜRKMEN
Giresun Üniversitesi

Öğre�m Üyesi
mturkmen65@hotmail.com

KARADENİZ’DE BALIK STOKLARI NEDEN AZALIYOR?

Giresun Gümrük Müdürlüğü 2020 yılı 
Ağustos ayı çalışma raporunu açıkladı. Mü-
dürlük verilerine göre Ağustos ayında 188 
milyon 926 bin liralık ihracat gerçekleştiri-
lirken ithalat rakamı ise 23 milyon 681 
bin lira oldu.

1 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasın-
da Giresun Gümrüğünden 18 milyon 815 
bin 447 kilogram iç fındık, fındık mamul-
leri, mıcır, tekstil, kuruyemiş kavurma 
hattı, demir cevheri, ay çekirdeği, tahin ve 
çimento ihraç edildi. Buna karşılık fındık 
ve mamulleri(Geri gelen eşya), Tekstil, 
dökme taş, kömür ve buğday ithalatı ise 
10 milyon 663 bin 67 kilogram oldu.

Giresun’da dönüşüm hız 
kesmeden devam ediyor. Şeh-
rin birçok yerinde yağmur 

GİRESUN BELEDİYESİ HARIL HARIL
G�resun Beled�yes� ek�pler�nce, şehr�n muhtel�f yerler�nde 700 ve 1000 metre olmak üzere 600’lük borularla 

yağmur suyu hattı, 90 ve 100 metre olmak üzere 300’lük borularla �se kanal�zasyon hattı yapılıyor. Ayrıca, 3200 
metre 300’lük, 1800 metre 160’lık ve 1200 metre 250’l�k pol�et�len borularla da �çme suyu şebekes� döşen�yor.

suyu, kanalizasyon ve içme 
suyu şebekesi için çalışmalar 
devam ederken Başkan Ayte-

kin Şenlikoğlu “Asfalt proble-
minin olmadığı bir Giresun 
için çalışıyoruz, sezon sonuna 

kadar hedeflerimizi gerçek-
leştireceğiz” dedi.

ŞENLİKOĞLU:
“YAPTIĞIMIZ TÜM

ÇALIŞMALAR ŞEHRİMİZİN 
GELECEĞİNE YÖNELİK”

Cadde ve sokaklardaki 
bakım ve onarım çalışmaları-
nı sürdüren Giresun Beledi-
yesi, hem yeni açılan imar 
yollarını, hem de eskiyen ve 
bozulan yolları asfaltlamaya 
devam ediyor. Sıcak asfalt se-

rimleriyle yollardaki kalite 
standartları yükseltilirken, 
yol şartları nedeniyle yaşan-
ması muhtemel kaza riski de 
minimuma düşürülüyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 
Gedikkaya Mahallesi Nihat-
bey Caddesi’nde geniş çaplı 
çalışma başlatırken yağmur 
suyu, kanalizasyon hattı ve 
içme suyu şebekesi çalışması 
yapılıyor. Devamı Sayfa 3’te

G�resun Gümrüğü’nden 188 m�lyonluk �hracat gerçekleşt�

Bulancak Belediyesi Park 
ve Bahçeler Birimi tarafından 
ilçe genelinde yapılan çocuk 
ve aile parkları sayısı 33’e 
ulaştı. Belediye Başkanı 
Recep Yakar “İlçe genelinde 
her yaştan vatandaşın ihtiya-
cına yönelik sosyal hareket 
alanları oluşturduklarını ve 
her mahallede bir çocuk 
parkı hedeflerine ulaştıklarını 
belirtti.

Devamı Sayfa 4’te

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
'Okullarımızı eğ�t�m-öğret�me açıyoruz”

Karaden�z’de b�r �lk “B� Nefes Kafe”
ÖZEL SPORCULAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ, 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLİ 'BİR UMUT VAR' 
PROJESİ İÇİN ATAĞA GEÇTİ.ÖZEL ÇOCUKLARA 
BECERİ KAZANDIRILIP İSTİHDAM EDİLMELERİ

HEDEFLENİYOR.

Bulancak çocuk parklarıyla donatılıyor

DOĞU KARADENİZ ORMANLARINI
TERMİNATÖR BÖCEKLER KORUYOR

PALAMUT BÜYÜDÜ
FİYAT YÜKSELDİ
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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
Okulların açılmasına yö-

nel�k öneml� açıklamada bu-
lunan Erdoğan, “Yen� dö-
nemde eğ�t�m-öğret�me sal-
gın şartlarını da d�kkate ala-
rak hem yüz yüze eğ�t�m� 
hem de uzaktan eğ�t�m� b�r-
l�kte gerçekleşt�receğ�m�z 
b�r s�stemle devam edeceğ�z. 
A�leler�n terc�h�ne göre okul 
önces� ve �lkokul b�r�nc� 
sınıf öğrenc�ler�nden başla-
yarak okullarımızı eğ�t�m-
öğret�me açıyoruz. Bu uygu-
lama salgının seyr�ne göre şe-
h�rler�m�zde farklılık göste-
reb�lecekt�r” şekl�nde konuş-
tu.

Tur�zm sektörünün sezo-
nu kurtarab�lmes� �ç�n çok 
gayret gösterd�kler�n� bel�r-
ten Erdoğan, “Dün �t�bar�yle 
10 m�lyon tur�st rakamını ge-
r�de bırakmayı başardığımız 
ortada. İnşallah yılsonuna 
kadar bu rakamımı çok daha 
yüksek sev�yelere çıkartaca-
ğız. Amacımız salgın döne-
m�nde �çer�de alınan tedb�r-
ler�n ve dünya genel�ndek� 
olumsuzlukların ekonom�k 
ve sosyal etk�ler�n� süratle or-
tadan kaldırmaktır” �fadele-
r�n� kullandı.

“AYAKTA YOLCU
ALINMASINA
KESİNLİKLE

MÜSAADE
EDİLMEYECEKTİR”

Kab�ne toplantısında Co-
v�d-19 salgını �le �lg�l� gel�ş-
meler� görüştükler�n� bel�r-
ten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Salgın tüm dünya �le 
b�rl�kte ülkem�z� de tahd�t et-
mey� sürdürüyor. Dünyada 
vaka sayısı 28 m�lyona yak-
laşırken, ölü sayısı da 900 
b�n� aştı. Günlük vaka ra-
kamlarının 80 b�n�, ölü sayı-
larının b�n� geçt�ğ� ülkeler 
var. Türk�ye hem sağlık alt 
yapısının gücü hem aldığı-
mız tedb�rler sayes�nde ol-
dukça �y� noktada bulunu-
yor. Ancak mevcut durum da 
b�z�m �ç�n kabul ed�leb�l�r 
değ�l. Vaka ve vefat sayıla-
rındak� kısm� yüksel�şten 
üzüntü duyuyoruz” d�ye ko-
nuştu.

Kurallara r�ayet ed�lmes� 
konusunda uyarıda bulunan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Her �l�m�zde �ht�yaçlara 
göre �lave alıyoruz. Bu çer-

Nazan Aydoğan �le Ak Part� 
Kadın Kolları Başkanı Ber-
r�n Aydın katıldı.Sıcak ve sa-
m�m� b�r ortamda yapılan et-
k�nl�kte b�r konuşma yapan 
Val� Yardımcısı Tanrıseven, 
özel çocukların �st�hdam ed�-
leceğ� ' B�r Umut Var' Proje-
s�'n�n uygulama alanı olan B� 
Nefes Kafe' de bulunmaktan 
duydukları memnun�yet� d�le 
get�rerek, çocukların sadece 
desteklerle değ�l becer� ka-
zandırılarak topluma üretken 
b�reyler olarak katılmalarını 
sağlamanın önem�ne �şaret 
ett�. Bu tür faal�yetler�n yay-
gınlaştırılması gerekt�ğ�n� be-
l�rten Val� Yardımcısı Tanrı-
seven, B� Nefes Kafe' n�n bu 
konuda model olab�leceğ�n� 
söyled� ve kend�ler�n�n de 
hem Val�l�k olarak hem de k�-
ş�sel olarak bu öneml� proje-
y� destekled�kler�n� kaydet-
t�. Tanrıseven, kulüp yönet�-
c�ler�ne ve özel sporculara ba-
şarılar d�led�.

Etk�nl�ğ�n d�ğer per�yo-
tunda �se 20 G�resunlu �şve-
ren, yönet�c�ler ve özel ço-
cuklarla b�raraya geld�.Ço-
cukların becer�ler�n� gözlem-
leyen �şverenler �st�hdam 
ed�lmeler� konusunda kolay-
lık sağlamak �ç�n çalışmalar 
yapacaklar.

Etk�nl�kte ' B�r Umut Var' 
Projes� �le b�lg� aktaran Özel 
Sporcular Gençl�k ve Spor 
Kulübü Başkanı Osman Şey-
ranlıoğlu, protokol ve �şve-

Seval & Selam� AKSOY a�les�n�n
kızları Begüm �le

Nazan & Tuncay DADA a�les�n�n
oğulları  Ahmet evlenerek yen� b�r

hayata adım attılar.
AKSOY ve DADA a�leler�n� tebr�k eder, 

genç ç�fte mutluluklar d�ler�z.

TEBRİK

GİRESUN GÜNCEL GAZETESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM HEM YÜZ YÜZE, HEM DE
UZAKTAN EĞİTİMLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞECEK

çevede kafe ve restoranlar 
kurallara uygunluk bakımın-
dan çok daha sıkı şek�lde de-
netlenecekt�r. Toplu taşıma-
da tüm �ller�m�zde ayakta 
yolcu alınmasına kes�nl�kle 
müsaade ed�lmeyecekt�r. 
R�skl� �llerde İl Hıfzıssıhha 
Kurulu kararıyla kapas�te sı-
nırlamasına da g�d�leb�lecek-
t�r. Maske kullanımı başta 
olmak üzere kurallara uyma-
yanlara kes�len cezalar mu-
hakkak tahs�l ed�lecekt�r. 
Esnek ve kademel� mesa� 
usuller�n�n yaygın şek�lde tat-
b�k� sağlanacaktır. B�l�nd�ğ� 
g�b� Sağlık Bakanımız salgı-
nın seyr� �le �lg�l� her hafta 
kapsamlı b�lg�lend�rme yapı-
yor.

Günlük vaka, vefat, 
yoğun bakım �stat�st�kler� de 
her akşam yayınlanıyor. Şef-
faf b�r şek�lde yürüttüğümüz 

bu sürec�n başarısı vatandaş-
larımızın vereceğ� desteğe 
bağlıdır. Korona v�rüs henüz 
tam olarak çözülemem�ş, do-
layısıyla etk�n ve kullanıla-

b�l�r tedav�s� bulunamamış 
b�r hastalıktır. Bu durum sağ-
lam veya hasta b�r b�rey�n 
kend� tedb�r�n� kend�s�n�n al-
masını zorunlu kılıyor. Hü-

kümet olarak Mart ayından 
sonra açtığımız çok sayıda 
yüksek kapas�tel� hastane �le 
teşh�s ve tedav� �mkanlarını 
sürekl� gen�şlet�yoruz. Sağ-

lık çalışanlarımız büyük b�r 
özver� �le vatandaşımıza h�z-
met vermek �ç�n canla başla 
çalışıyor” şekl�nde konuştu.
“HER VATANDAŞIMIZI 

SEVDİKLERİMİZİN 
SAĞLIĞI İÇİN

SEFERBERLİK RUHU 
İLE BU SÜRECE

DESTEK VERMEYE 
DAVET EDİYORUM”
Asıl �ş�n vatandaşın ken-

d�nde b�tt�ğ�n� söyleyen Er-
doğan, “Kalabalık etk�nl�k-
lerden uzak durmadığımız, 
bel�rlenen kurallara uymadı-
ğımız sürece ne açtığımız 
hastaneler, ne ceza� tedb�rler 
tek başını b�z� v�rüsten koru-
yab�l�r. Her vatandaşımızı 
kend�m�z�n, evlatlarımızın, 
a�le büyükler�m�z�n, sevd�k-
ler�m�z�n sağlığı �ç�n sefer-
berl�k ruhu �le bu sürece des-
tek vermeye davet ed�yo-
rum. Daha �y� b�r çözüm bu-
lunana kadar hayatımızı te-
m�zl�k, maske, mesafe ted-
b�rler�ne göre yen�den dü-
zenlemel�y�z. Sonbaharın 

yaklaşmasıyla b�rl�kte soğuk 
algınlığı ve gr�p g�b� mevs�m 
hastalıklarının yükü üzer�m�-
ze b�nmeden günlük vaka sa-
yılarını 100'ün altına, vefat 
sayılarını mümkünse sıfıra 
�nd�rmel�y�z” �fadeler�n� kul-
landı.

Salgın dönem�nde yapı-
lan h�zmetler� anlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Ürett�-
ğ�m�z 9 b�n 350 solunum c�-
hazından 2 b�n 750's�n� �hraç 
ett�k“ açıklamasında bulun-
du. Erdoğan, “Kısa çalışma 
ödeneğ�n� vermeye 31 Ek�m 
tar�h�ne kadar devam edece-
ğ�z. Ağustos sonu �t�bar�yle 
2,3 m�lyon k�ş� �ç�n kısa ça-
lışma ödeneğ�n�n uzatılması 
taleb�nde bulunulmaması �ş-
yerler�n�n pek çoğunun nor-
mal çalışma düzen�ne geçt�-
ğ�n� göster�yor. Normal ça-
lışma düzen�ne geçen �şve-
renler�m�ze de 3 aya kadar 
asgar� ücret üzer�nden s�gor-
ta pr�m desteğ� vererek faal�-
yetler�n� sürdürmeye teşv�k 
ed�yoruz” ded�.

1. Sayfadan Devam
Trabzon Orman Bölge 

Müdürlüğü ve ona bağlı 
R�ze İl Müdürlüğü ek�pler� 
tarafından İk�zdere �lçes�n-
dek� lad�n ormanlarına 'Rh�-
zopfagus grand�s' adlı labo-
ratuvar ortamında üret�len 
yararlı böcek yerleşt�r�l�yor. 
'Rh�zopfagus grand�s' �le 
Çamlıhemş�n �lçes�ndek� 
Ş�mş�r Ormanları'nda zarar-
lılarla mücadele yüzde 90 
başarı elde ed�ld�ğ�n� d�le ge-
t�ren Trabzon Orman Bölge 
Müdürü Em�n Yılmaz, bu-
güne kadar 2 m�lyon 835 
b�n 885 adet böceğ�n Doğu 
Karaden�z Ormanları'na yer-

Böcekler Doğu Karaden�z ormanlarına yerleşt�r�ld�

leşt�r�ld�ğ�n� söyled�.
'Term�natör böcek' adı 

ver�len bu yararlı böcekle za-
rarlı böceklerle mücadele 
ed�ld�ğ�n� d�le get�ren Bölge 
Müdürü Em�n Yılmaz "Mü-
dürlüğümüze bağlı Lad�n or-
manlarında Dendroctonus 
m�cans (Dev kabuk böceğ�) 
zararlısı 1998 yılında tesp�t 
ed�lm�ş, 1999 yılında b�yo-
loj�k mücadele laboratuvarı 
kurularak Rh�zopfagus 
grand�s üret�m�ne başlan-
mıştır. 1999 yılından bu 
güne kadar Trabzon, Maçka 
ve Torul Orman İşletme Mü-
dürlükler�m�zde kurulan la-
boratuvarlarımızda 2 m�l-
yon 282 b�n 314 adet Rh�-
zophagus grand�s üret�lm�ş-
t�r. D�ğer bölge müdürlükle-
r�m�zden get�r�lenler dah�l 2 
m�lyon 835 b�n 885 adet 
Rh�zophagus grand�s Lad�n 
ormanlarına ver�lm�şt�r. 
Bölge Müdürlüğümüzde 
202 b�n 362 hektar Lad�n Or-
manı olup Dendroctonus m�-
cans zararlısıyla 84 b�n 498 
hektar lad�n ormanlarımızda 

b�yoloj�k mücadele yapıl-
mıştır" �fadeler�n� kullandı.

"Bu mücadele �le lad�n 
ormanlarımızda b�yoloj�k 
dengede yüzde 90'lara varan 
başarı sağlanmıştır" d�yen 
Yılmaz "Ormanlarımızdak� 
kurumuş ağaçlar olağanüstü 
hasılatla ormandan çıkartıl-
makta, böceğ�n bulaştığı 

ancak yaşama kab�l�yet�nde 
olan ağaçlara yırtıcı böcek-
ler monte ed�lerek b�yoloj�k 
mücadeleye devam ed�l-
mekted�r. Zararlının görül-
düğü 1988 yılından bugüne 
kadar 414 b�n 85 metre küp 
olağanüstü hasılat etası ya-
pılarak yaklaşık 40 b�n 000 
adet ağaç ormandan çıkarıl-
mıştır. 2020 yılında 40 b�n 
adet Rh�zopfagus grand�s 
üret�lerek ormanlarımıza bı-
rakılmıştır. Dev kabukböce-
ğ� ç�ftleşmes�n� kabuk altın-
da yaptığından feromen tu-
zaklarına düşmezler. Bu ne-
denle b�yoloj�k mücadele ya-
pılmaktadır. Rh�zophagus 
grand�s Dev kabuk böceğ�-
n�n özel yırtıcısıdır. D�ğer 
kabuk böcekler� ç�ftleşmek 
�ç�n konukçu ağaçlara uçar-
ken feroman kokusu yayar-
lar ve tuzaklara düşerler. Bu 
nedenle b�yotekn�k mücade-
le ve mekan�k mücadeleye 
uygundur" ded�.

ÖZEL ÇOCUKLAR İSTİHDAM EDİLECEK
ren konukları �le böyle an-
lamlı b�r günde b�r arada ol-
maktan mutluluk duydukları-
nı bel�rterek teşekkürler�n� 
�lett�.Şeyranlıoğlu," Yapılma-
sı planlanan b�r atölye ve B� 
Nefes Kafe' m�zde özel spor-
cularımızın en temel gereks�-
n�mler� olan meslek� eğ�t�-
m�n ardından �st�hdam ed�l-
meler�n� sağlamak �st�yoruz. 
İst�hdam ed�lemeyenler�n de 
sosyal ortamlarda korumalı 
olarak üret�me katılarak top-
lumla bütünleşmeler�n� sağ-
lamayı hedefl�yoruz" 
ded�. Sporcu a�leler�n�n,' b�z 
öldükten sonra çocuklarımı-
za k�m bakacak' end�şes� ta-
şıdıkları söyleyen Şeyranlı-
oğlu, bu nedenle sporcuları-
na ver�len desteğ�n kalıcı ola-
b�lmes� �ç�n balık vermey�p, 
balık tutmayı öğrenmeler�n� 
sağlamayı hedefled�kler�n� 
vurguladı.

Şeyranlıoğlu, kulüpler�-
n�n özel çocukların üretken 
b�reyler olarak yet�şmeler� 
amacıyla 2009' da kuruldu-
ğunu bel�rterek," Kulübü-
müz, 160 sporcu �le Türk�ye 
Özel Sporcular Spor Fede-
rasyonu' na bağlı olarak ça-
lışmakta ,10 branşta ulusal 
ve uluslararası alanlarda fa-
al�yet göstermekted�r" b�lg�s� 
verd�. Kulüp Başkanı Şeyran-
lıoğlu'na başarı plaket�n�n 
takd�m ed�ld�ğ� etk�nl�k fo-
toğraf çek�mler� �le sona 
erd�.

seven, Gençl�k ve Spor İl 
Müdürü Hasan Bulut, M�ll� 
Eğ�t�m Şube Müdürü Erg�n 
Aybar, G�resun Val�l�ğ� S�v�l 
Toplumla İl�şk�ler Müdürü 

1. Sayfadan Devam
Kulübün bünyes�nde yer 

alan B� Nefes Kafe'de ger-
çekleşen etk�nl�ğe G�resun 
Val� Yardımcısı Hasan Tanrı-

Doğankent’te yaşanan sel 
afet�nden sarar gören G�resun T�-
caret ve Sanay� Odası ve G�re-
sun T�caret Borsası’na kayıtlı �ş-
letmelere yönel�k 12 ay ger� öde-
mes�z 24 ay eş�t taks�tlerle öde-
mel� sıfır fa�zl� kred� �mkanı uy-
gulaması başladı.

KOSGEB’�n Ac�l Destek kred�s� uygulaması Doğan-
kent �lçes�nde faal�yet yürüten �şletmelere KOSGEB G�re-
sun l Müdürü Yas�n Sefer, G�resun T�caret ve Sanay� 
Odası Genel Sekreter� Şükrü Cebec�, G�resun T�caret Bor-
sası Genel Sekreter� Eren N�zam ve Doğu Karaden�z Kal-
kınma Ajansı G�resun Yatırım Destek Ofis� Murat Aladağ 
katıldı. Z�yaret programında DOKA G�resun İl Koord�na-
törü Murat Aladağ’da yer aldı. Afetten zarar gören �l mer-
kez� dışındak� �şletmeler�n kaymakamlık veya �lçe mal mü-
dürlükler�ne başvurarak, �l merkez�ndek� �şletmeler�n �se 
verg� da�res�ne başvurarak zarar görme durumunu belge-
lend�rmeler�n�n gerekt�ğ� bel�rt�l�rken �şlemler�n e-devlet 
üzer�nden de gerçekleşt�r�leb�leceğ� b�ld�r�ld�.

Doğankent esnafına
sıfır fa�zl� kred� �mkanı
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“Farklı beklentiler, farklı çözümler”
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1. Sayfadan Devam
Balıkçı esnafı Şaban Taha Erk�n, pa-

lamutta beklent�n�n düştüğünü bel�rte-
rek, “Bu sene palamuttan b�r üm�d�m�z 
vardı. Ama şu anda palamut beklent�le-
r� karşılamıyor. 3 gün önceye kadar 
200 gramlık palamutlar 10 l�raydı. Şu 
an palamutlar yarım k�lo c�varına geld�, 
15 l�raya çıktı. Boyutu büyüdükçe fiya-
tı da artıyor. Palamutun alıcısı çok. An-
kara ve İstanbul g�b� büyük şeh�rlerde 
daha pahalı olduğu �ç�n G�resun, Trab-
zon ve Ordu g�b� �llerde tutulan balık-
lar oraya g�d�yor. Normalde ortalama 
b�r palamutun fiyatı 5 l�ra olması 
lazım. Ama uzun zamandır �nsanların 
balık yeme hasret� olduğu �ç�n mecbur 
alıyorlar” ded�.

Erk�n, d�ğer balık çeş�tler�n�n bol ol-
duğunu ve hams�den beklent�n�n büyük 
olduğunu söyleyerek, “Mezg�t bol çıkı-
yor. Her boyu bulunuyor, fiyatları da 

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

nı Aytek�n Şenl�koğlu’nun 
tal�matıyla şehr�n b�rçok 
noktasında başlayan alt ve 
üst yapı çalışmalarında sona 
doğru yaklaşılıyor. Şehr�n 
hızla gel�şen mahalleler�nde 
ek�pler tarafından yapılan ça-
lışmalar kapsamında; 700 
ve 1000 metre olmak üzere 
600’lük borularla yağmur 
suyu hattı, 90 ve 100 metre 
olmak üzere 300’lük boru-
larla �se kanal�zasyon hattı 
yapılıyor. Ayrıca, 3200 
metre 300’lük, 1800 metre 
160’lık ve 1200 metre 
250’l�k pol�et�len borularla 
da �çme suyu şebekes� döşe-
n�yor.

G�resun Beled�ye Başka-
nı Aytek�n Şenl�koğlu yaptı-
ğı açıklamada, şehr�n b�rçok 
yer�nde yağmur suyu, kana-
l�zasyon ve �çme suyu şebe-
kes� �ç�n çalışma yaptıkları-
nı ve yapmaya devam ett�k-

Muharrem ayı münasebet�yle, İYİ Part� Bulancak 
İlçe Başkanlığı Bulancak Halk Kütüphanes� önünde 
aşure dağıttı.

Gerçekleşt�r�len aşure dağıtım programına vatandaş-
ların yanı sıra G�resun İYİ Part� �l başkanı Abdulkad�r 
Eroğlu, P�raz�z İYİ part� �lçe başkanı Em�n Pekdem�r, 
Yağlıdere İYİ Part� İlçe Başkanı Fatma Turgut ve part�l�-
ler katıldı.

GİRESUNLULAR YAPILAN ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

ler�n� bel�rterek: “Ek�pler�-
m�z tarafından yapılan de-
ğerlend�rmeler net�ces�nde 

Ged�kkaya Mahalles� N�hat-
bey Caddes� öncel�k sırasına 
alındı. Burası her geçen gün 

büyüyen, gel�şen b�r mahal-
lem�z. Ek�pler�m�z tarafın-
dan başlatılan çalışma en 
kısa zamanda tamamlana-
caktır.” ded�.

Uzun yıllardır yama ça-
lışmaları �le geç�şt�r�len ana 
arterler �se artık sıcak asfalt-
la kaplanıyor. Şehr�n hare-
ketl� güzergâhları arasında 
yer alan ve ana arter konu-
mundak� Fevz�paşa Cadde-
s�’nde tamamlanan sıcak as-
falt ser�m� sonrasında cadde 
çok daha konforlu hale 
geld�. Sah�l yolundan başla-
yıp Sokakbaşı’nı tak�ben 
esk� �tfa�ye b�nası önünde 
sona eren asfaltlamanın ar-
dından gerek yöre sak�nler� 
gerekse sürücüler Başkan 
Aytek�n Şenl�koğlu ve ek�-
b�ne teşekkür ett�.

G�resun Beled�ye Başka-
nı Aytek�n Şenl�koğlu, G�re-
sun büyüyüp gel�şt�kçe 
artan nüfusla b�rl�kte h�zmet 
alanının gen�şled�ğ�ne d�k-

kat çekerek: “Yaptığımız 
tüm çalışmalar şehr�m�z�n 
geleceğ�ne yönel�k olarak 
hayata geç�r�l�yor. Geleceğ�-
m�z olan çocuklarımıza 

daha güzel ve daha yaşana-
b�l�r b�r G�resun bırakmanın 
gayret� �le yoğun b�r şek�lde 
çalışıyoruz. 2020 yılı asfalt 
atağımız da aralıksız devam 
ed�yor. Şeh�r merkez�m�z ve 
kırsal mahalleler�m�zde be-
l�rled�ğ�m�z program dâh�-
l�nde asfalt çalışmalarımızı 
gerçekleşt�receğ�z. Yap boz 
g�b� b�r s�stem oluşmasını �s-

tem�yoruz. Bugün asfalt dök-
tük, b�rkaç ay sonra bu as-
falt sökülürse olmaz. Hem 
Beled�yen�n yan� halkın pa-
rasını boşa harcamış oluruz 
hem vatandaşımızı mağdur 
etm�ş oluruz. Onun �ç�n as-
falt çalışmalarını programlı 
şek�lde yapıyoruz. G�resun 
b�z�m dönem�m�zde h�zmete 
doyacak.” ded�.

İYİ Part� Bulancak’ta aşure dağıttı

ORTALAMA BİR PALAMUTUN
FİYATININ 5 LİRA OLMASI GEREKİR

ucuz. 15 l�ra �le 30 l�ra arasında fiyat 
değ�ş�yor. Ç�nakop gelmeye başladı. 
Barbun gelmeye başladı. İstavr�t bol bu 
sene. Geçen sene olmayan �stavr�t bu 
sene var. İstanbul’dan �r� hams� gelme-
ye başladı bu aralar. İlerleyen zamanda 
�nşallah balık hem büyür hem de bol 
olur. Şu anda palamuttan artık b�r üm�-
d�m�z yok ama hams�den beklent�m�z 
büyük” d�ye konuştu.

Balıkçı esnafı Namık Aydın �se 
geçen sezona göre durumun �y� oldu-
ğunu bel�rterek “Palamut geçen seneye 
göre �y� durumda. Geçen sene h�ç ol-
mamıştı. Palamut kaybolmazsa �y� gö-
rünüyor. Genel olarak bol balık yok as-
lında. Mezg�t, �stavr�t g�b� türler bulu-
nuyor. Günümüz şartlarına göre fiyatlar 
makul sev�yede. Sezon başından ber� fi-
yatlarda b�raz düşüş oldu. Vatandaşımı-
zın taleb� oluyor y�ne de” �fadeler�n� 
kullandı.

http://info@linra.com.tr
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Geçen haftaki yazımızda balıkçılarımıza “VİRA 
BİSMİLLAH” demiş�k. Bu ha�a da yine aynı konudan 
devam etmek istedim. Yani, Karadeniz’imizde genel olarak 
balık stoklarının hızla azalmasına sebep olan en önemli fak-
törleri okuyucularımızla paylaşmak is�yorum.

1-) Ötrofikasyon nedeniyle ekosistemlerde meydana 
gelen değişimler: Ötrofikasyon su kütlelerinin organik 
madde ile aşırı zenginleşmesidir. Ötrofikasyona yol açan 
kaynakların başında evsel a�klar, sanayi kuruluşları, mezba-
halar, kanalizasyon a�kları, tarımsal gübre ve ilaç kullanımı 
gelmektedir. Bu kaynaklardan akarsu, göl, gölet ve deniz 
gibi sucul ortamlara bol miktarda özellikle azot ve fosfor 
gibi besleyici tuzların girişi olmaktadır. Bu sucul ortamlara 
ih�yaç duyulan miktarların çok üstünde besin maddesinin 
girmesi, su bitkileri için gübreleme etkisi gösterir. Bu du-
rumda belli yosun türlerinin aşırı çoğalmasıyla sucul ortam-
larda ötrofikasyon dediğimiz besin kirliliği ortaya çıkar. Bu 
olay sonucunda sular yeşil ve bulanık bir hal alır. Aşırı ötro-
fikasyon sonucu bitkisel canlılar ölerek dibe çökmesi sonu-
cunda dip sularının oksijenini tüke�p hidrojen sülfür gazı-
nın oluşmasına sebep olur. Bu olay daha ziyade durgun su-
larda görülmekte olup, aşırı üre�m sonucunda ışığın derin-
lere nüfusunu engellediğinden dip bölgelerinde yaşayan ba-
lıkların barınaklarını ve üreme alanlarını tahrip eder. Bu 
yosun çayırları aynı zamanda balıkların yemlerinin ürediği 
ortamlar olduğundan bunların ortadan kalkması besin zin-
cirinin kırılmasına neden olur. Böylece balık türleri ötrofi-
kasyon olayından olumsuz etkilenerek ortamda bir iyileş-
me de olmadığı sürece stoklar azalır. Çünkü balığın beslen-
me ve üreme döngüsü bozulmuştur. Nitekim Karadeniz’de 
Phyllophora adı verilen kırmızı yosun yataklarının bozulma-
sı ve kaybolmasına paralel olarak kalkan balıkçılığının çök-
tüğü bir gerçek�r. Örneğin ormandaki ağaçları keserseniz 
orada yaşayan hayvanlar ağaç yemeseler de, ya başka yer-
lere gidecekler ya da öleceklerdir. Kalkan balığı, Mersin ba-
lığı ve barbun gibi dip canlılarıyla beslenen balıklar için vde 
aynı durum söz konusudur. Ancak ötrofikasyon olayında fi-
toplankton (yosun gibi mikroskobik su bitkileri) miktarında-
ki belirli bir ar�ş hamsi ve çaça balığı gibi pelajik ve plank-
tonik beslenen kısa ömürlü türler için bol yiyecek demek�r. 
Yani sularda ötrofikasyon yaratmayacak miktarlarda bitki 
besin elementlerinin bulunması gerekir. Ayrıca balık yaşa-
ma alanlarının kaybının tek sorumlusunun ötrofikasyon ol-
madığının da ha�rda tutulması önemlidir.

2-) Yabancı türlerin Karadeniz’ e girmesi: Uluslar arası 
taşımacılık yapan gemilerin safra sularından veya safra 
tanklarından kazayla denize karışan bazı egzo�k (yabancı) 
türler Karadeniz’in kendine özgü ortamlarında hızla ve aşırı 
bir şekilde çoğalmışlardır. Örneğin obur yır�cı deniz salyan-
gozu Rapana thomasiana 1940’ ların ortalarında Japonya 
etra�ndaki sulardan gelmiş ve Karadeniz is�ridyelerinin ya-
taklarını yok etmiş�r. Karadeniz’ e 1980 ortalarında bazen 
Ktenofor da denen Mnemiopsis leidyi gemi balast suyu 
içinde gelmiş ve bölgeye girmiş�r. Bu tür Amerika’nın doğu 
denizlerinden ge�rilmiş ve doğal düşmanları da olmayınca 
ötrofik (besince zengin) Karadeniz ortamında hızla çoğal-
mış�r. Denizanasına benzeyen bu canlı balık larvalarının ilk 
yemini oluşturan hayvansal planktonları yediği gibi balık yu-
murta ve larvalarına da zarar vermiş�r. Bu canlının aşırı de-
recede çoğalması Karadeniz’ in ekosistemleri ile �cari balık 
stokları üzerinde büyük bir olumsuz etki yaratmış�r. Balık 
larva ve yavrularının ilk yemi olan hayvansal plankton türle-
rinin azalması bazı bitkisel plankton türlerinin artmasına 
neden olduğundan besin zinciri kırılmış�r. Bunun sonucun-
da hamsi üre�mi 1990’ da büyük bir düşüş göstererek 60 
bin ton olarak gerçekleşmiş�r. Son yıllarda ekosistemde 
denge yeniden oluşmaya başlamış, hamsi stokları Mnemi-
opsis’ in hala devam eden varlığına rağmen eski haline dön-
meye başlamış�r. Ancak, diğer balık türlerinde azalış hala 
devam etmektedir.

3-) Aşırı balık avlama: Balık stoklarının sürdürülebilir 
olması için her türe ömürlerinde hiç değilse bir defa üreme 
hakkının sağlanması gerekmektedir. Balıklara bu �rsat veril-
mediği takdirde stokların giderek azalması kaçınılmazdır. Av-
lama teknolojisinin gelişmesine paralel olarak balık stokları 
aşırı şekilde sömürülmüş ve bazı balık türlerinin nesli tü-
kenmiş�r. Balıkçılık filolarının yapısı değişmiş ve balıkçı tek-
nesi sayısında genel bir ar�ş meydana gelmiş�r. Bunu bir 
örnekle şu şekilde açıklayabiliriz. Bir otlak düşünün otlak 
aynı kalıyor fakat bu otlaktan faydalanmaya çalışanların sa-
yısı ar�yor (tabi teknolojisi de yüksek olarak). Bunun sonu-
cunda da aşırı otlatmaktan dolayı otlağın verimi düştüğün-
den bir süre sonra bu otlak sürüleri besleyemez duruma 
gelir. Denizde de durum bundan farksız değildir. Aşırı avlan-
manın yanında kaçak ve zamansız avlanmalar da balık stok-
larının azalmasını hızlandırmış�r.

Yukarıda sözü edilen üç nedenden her birinin balık 
stoklarının azalmasında önemli payı olduğunu kabul etmek 
ve buna göre önlemler almakla balıkçılığımızın sürdürülebi-
lir olacağı unutulmamalıdır. Soyu tehlikeye giren Karadeniz 
Alası, Kalkan Balığı ve Mersin Balığı gibi türlerin yeniden 
ekonomik duruma ulaşabilmesi ve bölgeye has diğer türle-
rin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için yalnız balıkçılara 
değil, konuyla doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan sivil top-
lum kuruluşları ile resmi kurumlara ve tüke�cilere de 
büyük görevler düşmektedir.

KARADENİZ’DE BALIK STOKLARI NEDEN AZALIYOR?

1. Sayfadan Devam
Son olarak Sanay� Ma-

halles� ve Şemsett�n mahal-
les�nde yen� yapılan park-
larla �lçe genel�nde yapılan 
çocuk ve a�le parklarının sa-
yısının 33’e ulaştığını be-
l�rten Beled�ye Başkanı 
Recep Yakar, “İlçe genel�n-
de her yaştan vatandaşları-
mızın �ht�yaçlarına yönel�k 
sosyal hareket alanları 
oluşturuyoruz. Her mahal-

İç�şler� Bakanı Süley-
man Soylu, 81 �lde kafeter-
ya ve restoranlarda müz�k 
yayınının sona ereceğ�n� du-
yurdu.

Soylu, "Bugünden �t�ba-
ren 81 v�layette kafeterya 
olsun, restoran olsun kes�n-
l�kle ve kes�nl�kle; hem 

İç�şler� Bakanlığı 81 �l val�l�ğ�ne “Cov�d 19 Tedb�rle-
r�” konulu ek genelge gönder�ld�. Genelgeye göre, ülke 
genel�nde meskenler har�ç olmak üzere tüm alanlarda 
maske takmak zorunlu olacak.

Sağlık Bakanlığı Koronav�rüs B�l�m Kurulunun Tav-
s�ye Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan’ın ta-
l�matı doğrultusunda İç�şler� Bakanlığı 81 İl val�l�ğ�ne 
“Cov�d 19 Tedb�rler�” konulu ek genelge gönder�ld�. Ge-
nelgeye göre, ülke genel�nde meskenler har�ç olmak 
üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak. M�n�-
büs/m�d�büsler �le koltuk kapas�teler�nde herhang� b�r 
seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler g�b� �ç 
hac�m bakımından fiz�k� mesafe kurallarının uygulana-
mayacağı şeh�r �ç� toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu 
alınmasına �z�n ver�lmeyecek.

Raylı s�stem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüs-
ler g�b� toplu ulaşım araçlarında; fiz�k� mesafe kuralları-
na aykırı olmayacak şek�lde hang� oranda/sayıda ayakta 
yolcu alınab�leceğ� �l/�lçe umum� hıfzıssıhha kurulları ta-
rafından tesp�t ed�lecek.

“Çocuklarımız her şey�n
en güzel�ne layıktır”

lem�zde b�r çocuk parkı he-
defim�z� yer�ne get�rd�k ve 
ötes�ne geçt�k. Artık her ma-
hallede b�rden fazla çocuk 
parkı var. Bu parklarımızda 
ayrıca basketbol, voleybol, 
m�n� futbol sahaları ve 
d�ğer spor aletler�ne de yer 
vererek gençler�m�ze de 
spor yapma ve hareket 
alanı sunduk. Y�ne bu 
parklarımıza yeş�l alan dü-
zenlemes�, kamelya ve 

oturma bankları yerleşt�re-
rek a�leler�nde �st�fades�ne 
açtık. Çocuklar ve gençler 
oyun oynayıp, spor yapa-
rak zamanlarını değerlend�-
r�rken, anneler, dedeler de 
çocuklarının yanında vak�t 
geç�reb�l�yorlar. İht�yaca 
göre bu parklarımızı yap-
maya devam edeceğ�z. Ço-
cuklarımız her şey�n en gü-
zel�ne layıktır” d�ye konuş-
tu.

Ülke genel�nde maske
takma zorunluluğu get�r�ld�

KAFETERYA VE RESTORANLARA
MÜZİK YAYINI KISITLAMASI

canlı müz�k hem de yan� b�r 
plak g�b�, playback g�b� mü-
z�kler yayınlanmayacaktır.

12 �t�bar�yle sona ere-
cekt�r. Genelgey� val�l�klere 
gönderd�k, karar alacaklar 
ve bunu da derhal uygula-
maya başlayacaklardır" 
ded�.

Türk�ye Z�raat Odaları 
B�rl�ğ� Yönet�m Kurulu 
Üyes� Arslan Soydan, fındı-
ğını satmayıp bekletecek 
olan üret�c�ler�n, bazı kural-
lara uyması gerekt�ğ�n�, aks� 
takd�rde fındığın çürüyeb�-
leceğ�n� bel�rtt�.

Ordu’da, resm� olarak 7 
Ağustos tar�h�nde başlayan 
fındık hasadı neredeyse ta-
mamlanırken, �ht�yaçları bu-
lunan bazı üret�c�ler fındık-
larını manavlara satmaya 
başladı. Ürünler�n� kurutan 
ve satmak �stemeyen üret�-
c�ler �se, kuruttukları fındık-
larını evler�nde ve depola-
rında muhafaza ed�yor. Tür-
k�ye Z�raat Odaları B�rl�ğ� 
Yönet�m Kurulu Üyes� Ars-
lan Soydan, depolanacak fın-
dığın nem oranının yüzde 6 
ve bu rakamın altında olma-
sı gerekt�ğ�n� bel�rterek, nay-
lon çuvallarda beklet�len fın-
dıkların �lerleyen günlerde 
bozulab�leceğ�n� söyled�.

FINDIK DEPOLAMADA NAYLON ÇUVALLARA DİKKAT
“JÜT ÇUVALLAR 

TERCİH EDİLMELİ”
Soydan, fındıkların öm-

rünün uzun olması açısın-
dan bazı tavs�yelerde bulu-
narak, “Şu anda çoğu üret�-
c�m�z, fındık toplama �şler�-
n� b�t�rd�. Artık yüksek ke-
s�mlerde belk� harmanlarda 
çuvala g�rmey� bekleyen fın-
dıklar bulunuyor. Bu süreç-
ten sonra üret�c�ler�m�z çok 
öneml� kurallar bekl�yor. 
Fındıkta üret�c�ler�m�z�n b�r-
çoğu hemen pazara �nd�rm�-
yor, ev�nde ve ambarlarında 
beklet�yor. Bu süreçte yapıl-

ması gereken kurallar var. 
Özell�kle depolarında fındı-
ğını bekleten üret�c�ler�m�z 
fındıklarını muhakkak nem 
oranlarını yüzde 6’nın altına 
�nd�rmes� lazım. Çünkü nem 
oranı yüksek olan fındıklar 
çuvallandıkları zaman bazı 
bozulmalara ve ömrünün 
kısa olmasına sebep oluyor. 
Onun yanında muhakkak fın-
dıklarımızı jüt çuvallarda 
muhafaza etmek gerek�yor. 
Çünkü naylon çuvallarda fın-
dığımızı bekletmek nem ora-
nını arttırarak ömrünü kısal-
tıyor” ded�.
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G�resunspor’un geçen sezonun devre arasında Esk�-
şeh�rspor’dan transfer ett�ğ� Marko kend�ne yen� b�r 
sayfa açıyor.

Yarım dönemde takımına çok fazla katkı sağlayama-
yan kanat oyuncusu, yen� dönemde bambaşka b�r M�l�n-
kov�ç �zlett�rmey� planlıyor. Kend�ne yen� b�r sayfa açan 
Marko l�g önces�ndek� çalışmalarda hırs küpü.

G�resunspor kulübü Pazar akşamı hazırlık maçında 
karşılaştığı Samsunspor’a teşekkür ett�.

İk� sene aradan sonra TFF 1. L�gde mücadele etme 
hakkı kazanan Samsunspor’un gerek maç önces�, gerek 
�se sonrasında G�resunspor’a çok �y� b�r ev sah�pl�ğ� yap-
tığı bel�rt�ld�. Çotanaklar, m�safirperverl�ğ�nden ötürü 
Samsunspor teşekkür ett�.

L�g�n başlamasına sayılı 
günler kalırken, henüz 
transfer�ne yön vermeyen 
b�rçok oyuncunun gelmek 
�ç�n haber gönderd�ğ� öğre-
n�ld�.

Basın Sözcüsü Ferhat 
Karadem�r; “B�z oyuncu 
almak �ç�n oyuncu almadık. 
Hang� bölgede oyuncu var 
�se, �nce eley�p sık dokuya-
rak transferler�m�z yaptık. 
Bugünlerde b�rçok sporcu 
gelmek �ç�n haber gönder�-
yor ama b�z böyle transfer-
lere karşıyız. Gelmek �ste-
yen herkese kapımız açık 
değ�l. Kal�tel�, bütçeye 
uygun sporcu bulursak alı-
rız” ded�.

G�resunspor’dan T�caret 
Borsası’na z�yaret. Yeş�l-
beyazlılarda başkan Hakan 
Karaahmet ve başkanvek�l� 
Erol Karadere; öncek� gün 
T�caret Borsası Başkanı 
Hamza Bölük �le Mecl�s 
Başkanı Ertaç Öztürk’ü z�-

G�resunspor Başkanı Hakan Karaah-
met, storede satışa sunulacak ürünler ko-
nusunda çalışmaları b�zzat kend� yapıyor.

G�resunspor’un yen� sezonda malzeme 
sponsoru olan Samsunlu firma D�ado-
ra’nın yönet�m kurulu başkanı Fazlıhan 
Carus �le b�r araya gelen Başkan Karaah-
met, mağazanın ürünler�n� �nceled�. Baş-
kan Çotanak Store’dek� ürün yelpazes�n�n 
yen� dönemde gen�ş olacağını açıkladı.

Kapı herkese açık değ�l

Samsunspor’a teşekkür

Uluslararası B�s�klet Erc�-

yes Grand Pr�x yarışmaları 3-

6 Eylül 2020 tar�hler� arasın-

da Kayser�/ Erc�yes'te yapıl-

dı. Yarışmalara Gençl�kspor 

B�s�klet Antrenörü Soner Ç�-

çekoğlu Bayan M�ll� takım 

antrenörü olarak, G�resun 

Gençl�k spor kulübünden 

sporcular Damlanur Bayrak-

tar ve ve Mehl�ka Elmalı 

sporcu olarak m�ll� takımımı-

zı tems�l ett�ler.

M�ll� takımımızı tems�l ett�lerMarko’dan yen� b�r sayfa

Borsa’ya z�yaret

yaret ett�. Borsa’dan yapılan 
açıklamada; “İl�m�z�n en 
öneml� markalarından olan 
G�resunsporumuz’a sport�f 
hayatında başarılar d�l�yor, 
naz�k z�yaretler� �ç�n kend�-
ler�ne teşekkür ed�yoruz” de-
n�ld�.

Store �le b�zzat �lg�len�yor
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Giresunspor’un Basın Söz-
cüsü Ferhat Karademir, dört 
koldan çalıştıklarını ifade 
etti. Geçmişten gelen yüklü 
bir miktarda borçlarının ol-
masına rağmen iyi bir kadro 
kurduklarını ve yeni dönem-
de başarıları ile konuşulan 
bir ekip olacaklarını dile geti-
ren Basın Sözcüsü Karade-
mir; “Sadece futbol takımıyla 

Giresunspor’un bir seneliğine Kayse-
rispor’dan kiraladığı Anthony Uzodimba, 
başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Yeni kulübüyle ilgili araştırmalar yap-
tığını kaydeden genç orta saha oyuncusu; 
“Çok iyi bir takıma ve büyük bir camiaya 
geldiğimi biliyorum. Giresun’un tam bir 
futbol kenti olduğunu söylediler. Ben de 
buraya hizmet edecek olmanın mutlulu-
ğunu yaşıyorum. Buraya oynamaya ve ta-
kımıma katkı sunmaya geldim. Başarılı 
olacağım” diye konuştu.

Giresunspor ligin ilk haf-
tasında deplasmanda Balıke-
sirspor ile oynayacağı karşı-
laşmanın hazırlıklarına başla-
dı.

Geçtiğimiz Pazar akşamı 
deplasmanda Samsunspor ile 
hazırlık maçına çıkan Yeşil-
beyazlılar, bir günlük izinin ar-
dından dün topbaşı yaptı. Gi-
resunspor’da zorlu mücadele 
öncesinde oyuncular arasında 
deyim yerindeyse tam bir 
forma savaşı yaşanıyor.

Giresunspor’un anlaşmaya vardığı Se-
negalli forvet Ibrahıma Balde’nin sözleş-
mesi bir artı bir yıllık olacak.

Geride kalan sezon İspanya 2. Lig ta-
kımlarından Real Oviedo takımında 
forma giyen 31 yaşındaki forvetin söz-
leşme detayları ortaya çıktı. Tecrübeli 
forvetin bir artı bir yıllık mukaveleye 
imza atacağı kaydedildi.

Giresunspor’un geçen 
sezonki kadrosunda yer 
alan Renan Foguinho’nun 
kariyerine ülkesinde 
devam etmeyi planladığı 
öğrenildi.

Son bir buçuk senesi 
Giresunspor’da olmak 
üzere beş yıldır ülkemizde 
top koşturan orta saha 
oyuncusuna Türkiye’den 
bir teklif gelmediği kayde-
dildi. Brezilyalı futbolcu-
nun ülkesinden bazı ta-
kımlarla görüşme halinde 
olduğu edinilen bilgiler 
arasında.

Basın Sözcüsü Karadem�r: “8 Ağustos’ta
yaptığımız kongreden sonra h�ç boş durmadık. 
Transferden, kalıcı gel�rlere, reklam çalışmasına 
kadar b�rçok konuda mesa� harcıyoruz.
G�resunspor’u mal� açıdan rahatlatmak �st�yoruz”

G�resunspor dört koldan
değil, birçok konuda çalışma-
lar yapıyoruz. Kalıcı gelirler-
den, reklam çalışmasına 
kadar birçok konuda mesai 
harcıyoruz. Giresunspor’u 
mali açıdan rahatlatmak isti-
yoruz. 8 Ağustos’ta yaptığı-
mız kongreden sonra hiç boş 
durmadık” dedi.

KARŞILIĞINI ALACAĞIZ
Bu emeklerinin karşılığını 

lig başladığında alacaklarına 
inandıklarını söyleyen Basın 
Sözcüsü Karademir sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Artık 
lig için geri sayıma geçtik. 
Bizim adımıza güzel bir 
sezon olacak diye düşündük. 
Alabileceğimiz en iyi oyuncu-
ları Giresunspor’a getirdik. 
Benim lig öncesindeki tek en-

dişem, uyum sorunu. Çünkü 
yepyeni oyunculardan kurulu 
bir kadroya sahibiz. İnşallah 
lig başladığında uyum soru-

nunu en kısa süre içerisinde 
atlatacağız. Giresunspor ta-
raftarının keyifle izleyeceği 
bir takım sahada olacak”

Çotanak, Balıkes�r’e b�len�yor

Uzod�mba kend�ne güven�yor

Renan
ülkes�nde

devam edecek

Giresunspor’da tek-
nik dam Hakan Keleş, önü-

müzdeki günlerde 10 numara 
transferinin gerçekleşememe ihtima-
lini de göz önüne alarak B planını ha-

zırladı.
Genç teknik adamın ofansif bir orta saha 
oyuncusu alınamaması halinde, Yeni Ma-

latyaspor’dan kadroya dâhil edilen 
Eren Tozlu’yu 10 numara pozisyo-

nunda değerlendirmeyi düşün-
düğü edinilen bilgiler ara-

sında.

10 numara

transfer� olmazsa…

Anlaşması
1+1 yıllık olacak

Ligdeki ilk maçına Pa-
zartesi akşamı Balıkesir’de 
çıkacak olan Giresuns-
por’da başkan Hakan Ka-
raahmet yoğun tempoda.

Dün şehirden ayrılarak 
İstanbul’a giden Karaah-
met, alacaklı futbolcularla 
da görüşüyor. Karaahmet 
yasağı bugün ya da yarına 
kadar açtırmayı planlıyor.

Alacaklı futbolcularla da görüşüyor

26 yaşındaki Vedat Muriç’in Lazio’ya 
transferinden sonra Giresunspor’a yetiş-
tirme tazminatı verileceği dilden dile ko-
nuşuluyor ancak talimatlara göre böyle 
bir şey söz konusu bile değil.

Talimatlara göre, 24 yaşından gün 

Yet�şt�rme tazm�natı yok
almış oyunculara yetiştirme talimatı 
ödenmiyor. 

Giresunspor, Vedat Muriç’in Çaykur Ri-
zespor’dan Fenerbahçe’ye transferinde al-
madığı gibi Lazio transferinden de yetiş-
tirme bedeli alamayacak.
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