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Karadeniz’de, son günler-
de büyük illerden artan balık 
talebi ve üretimin düşük ol-
ması nedeniyle fiyatlar yük-
selişe geçerken, üretilen 
balık miktarının Türkiye’ye 
yetmediği belirtildi.

1 Eylül’de tekneler ile de-
nize açılan balıkçılar, geçen 
yıl palamut avlayamadıkları 
denizlerden kasalarca pala-
mut ile döndü. 

Giresun İl Müftülüğü 
‘Pandemi Sürecinde Aile Eği-
timleri Projesi’ kapsamında 
sosyal medya hesaplarından 
canlı yayınlarla ‘Aile, Aile ve 
Sosyal Hayat’ seminerleri ve-
rilecek. ‘Pandemi Sürecinde 
Aile Eğitimleri Projesi’ Gire-
sun İl Müftüsü Muhittin 
Oral’ın 19 Ekim Pazartesi ak-
şamı saat 21.00’de gerçek-
leştirdiği ‘Aileyi Ayakta Tutan 
Değerler’ semineriyle başladı.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı şehirlerarası 
otobüs terminaline 2020 yılının 7 ayında toplam 18 bin 64 araç ücretli 
olarak giriş-çıkış yaptı. Çıkışlarda alınan ücretlerden ise belediye bütçesi-
ne 365 bin liralık katkı sağlandı.

Pandemi dolayısıyla Nisan ve Mayıs aylarında hizmet vermeyen termi-
nalde Ocak ayında 2947 giriş çıkış olurken takip eden aylarda ise Şubat 
ayında 2221, Mart ayında 1739, Haziran ayında 1707, Temmuz ayında 
3012, Ağustos ayında 3569, Eylül ayında 3069 giriş çıkış oldu.

Otogardan çıkışlarda uygulanan ücret tarifesinin Ulaştırma Bakanlı-
ğı’nın yıllık tavan ücret tarifesi ve Belediye Meclisi’nin kararına istinaden 
belirlendiği belirtilirken 7 aylık süreç içerisinde terminal hasılatı adı altın-
da Belediye gelir bütçesine 365 bin 32 lira katkı sağlandı. Koronavirüs sal-
gını nedeniyle dezenfekte çalışmalarının sürekli olarak uygulandığı belirti-
lirken,temizlik ve bakım çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Giresun Belediyesi yeni yol açma ve asfaltlama çalışmala-
rını aralıksız olarak sürdürüyor.Bu kapsamda, Aksu Mahalle-
si’nde yapımı tamamlanan ve yakın gelecekte hizmete gir-
mesi beklenen Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 
acil giriş yolu asfaltlanıyor. Başkan Aytekin Şenlikoğlu ;” yeni 

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 
belirlenen program dahilinde kentin farklı bölgelerinde ça-
lışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Daha yaşanabilir bir 
Giresun hedefi doğrultusunda çalışan ekipler, birçok mahal-
lede eşzamanlı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Devamı Sayfa 3’te

Türkiye Ziraat Odaları Bir-
liği (TZOB) Yönetim Kurulu 
üyesi Arslan Soydan, fındık 
üreticilerin tarlalarında ge-
rekli bakımlarını yaptığından 
dolayı verim ve kalitenin yük-
sek olduğunu belirterek, ma-
navlara emanet fındık bırakıl-
maması gerektiğini ifade 
etti. Geçtiğimiz hafta serbest 
piyasada 25 liraya kadar yük-
selen 50 randıman fındık fi-
yatı, haftaya 24 liradan baş-

G�resun otogarından Beled�yeye 365 b�n l�ralık katkı sağlandı

“EMANETE FINDIK BIRAKMAYIN”

TZOB Yönet�m Kurulu üyes� Arslan Soydan Pandem� sürec�nde bahçeye g�den üret�c�ler, 
fiyatların da erken açıklanmasıyla mahsuller�ne daha çok özen gösterd�. Randımanı ve

kal�tes� yükselen fındık üret�c�ler�n emeğ�n� karşılarken, toplanan fındıkların �ht�yaç
doğrultusunda pazara �nd�r�lmes� ve emanete bırakılmaması gerekt�ğ� bel�rt�l�yor.

ladı. Bu yıl pandemi sürecin-
de bahçeye giden üreticiler, 
fiyatların da erken açıklan-
masıyla mahsullerine daha 
çok özen gösterdi. 

Randımanı ve kalitesi yük-
selen fındık üreticilerin eme-
ğini karşılarken, toplanan fın-
dıkların ihtiyaç doğrultusun-
da pazara indirilmesi ve ema-
nete bırakılmaması gerektiği 
belirtiliyor.

Devamı Sayfa 3’te

“Standartları
yüksek
yol uzun yıllar
�ht�yacı
karşılayacak”

hastanemiz için acil girişi olarak hizmet verecek olan 500 
metre uzunluğunda yol açtık ve asfaltlamasına başladık. 
Gelecek planlamasını da yaparak standartlarını yüksek tut-
tuğumuz bu yol çok uzun yıllar ihtiyacı karşılayacaktır” ifa-
delerini kullandı. Devamı Sayfa 3’te

Balıkta arz-talep sorunu
Bu yıl oldukça bol miktar-

da avlanan palamut, balıkçı-
ların yüzünü güldürse de, 
son günlerde büyük illerden 
artan balık talebi ve üretimin 
azalması, fiyatların yükselme-
sine neden oldu.

Devamı Sayfa 3’te

Giresun Belediyesi ekipleri şehrin dört bir yanında bakım 
onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ay-
tekin Şenlikoğlu’nun talimatıyla Altyapı eksikleri belirlenen 
mahallelerde oluşturulan çalışma planı çerçevesinde ihtiyaç-
ları giderilmeye ve düzenli çalışmalara devam ediliyor.

Giresun Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu, Gire-
sun’da ihtiyaç oldukça yeni cadde ve sokaklar açmaya 
devam edeceklerini belirterek: “Mevcut cadde ve sokakları-
mızın da asfaltını yapma, yenileme varsa bakım onarım ça-
lışmalarını da sezon sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Bu 
kapsamda Nihatbey Caddemizde önemli çalışmalar yaptık. 
Bu caddemizi şehrimizin en prestijli caddeleri arasında ola-
cak. Bu sözümüzün arkasındayız. Şehrimizde yaptığımız ça-
lışmalarımız, vatandaşlarımıza hizmetlerimiz gece gündüz 
demeden devam edecek. Vatandaşlarımıza en iyiyi, en güze-
li, en rahatı yaşatmak istiyoruz.” dedi.

Beled�ye çalışıyor G�resun güzelleş�yor

Müftülük canlı yayında
a�le eğ�t�m� verecek G�resun daha kal�tel� daha konforlu

Giresun’da yaşanan sel afetinde kaybolan 4 kişiyi arama 
çalışmaları 59’uncu gününde 141 personel ve 40 araçla 
aranmaya devam ediyor. Çalışmalara AFAD, Emniyet, Jan-
darma, Sağlık Bakanlığı, UMKE, 112, Karayolları personeli, 
DSİ personeli ve iş makinaları destek veriyor.

Devamı Sayfa 3’te

Kayıplar 59’uncu günde de aranıyor
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Reklam Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti. adına

Mehmet GÜNGÖR

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

1. Sayfadan Devam
Balıklılar, havaların so-

ğuması �le b�rl�kte fiyatların 
düşmes�n� umut ett�kler�n� 
bel�rterek, şuanda avlanan 
balıkların Türk�ye’ye yet-
med�ğ�n� �fade ett�ler.

Perşembe �lçes�nde yak-
laşık 40 yıldır balıkçılık 
yapan Şeref Acartürk, üret�-
len balıkların yetmed�ğ�n� 
ve tezgahlara balık koymak 
�ç�n sabaha kadar çabaladık-
larını �fade ederek, “Tez-
gahlarda durum b�z�m açı-
mızdan �y� ama üret�c� açı-
sından kötü. Yeterl� balık 
tutup para kazanamıyorlar. 
Tezgahların bol görünmes� 
kolay değ�l, b�z sabaha 
kadar balıkların peş�nde 
koşup tezgahlarımızı çeş�t-
lend�r�yoruz ve satışa sunu-
yoruz. Üret�len balık m�kta-

G�resun Val�s� Enver Ünlü, “19 Ek�m 
Muhtarlar Günü” dolayısıyla Muhtarlar 
Derneğ� başkanlarını makamında kabul 
ett�. Val�l�k Makamında dernek başkanı 
muhtarlarla b�r süre sohbet eden Val� 
Ünlü, seç�lerek göreve gelen muhtarların 
demokras�n�n çek�rdeğ� olduğunu söyle-
d�.

Val� Ünlü, 19 Ek�m 2015 tar�hl� ve 
29507 sayılı Resm� Gazetede Yayımla-

19 Ek�m Muhtarlar 
Günü kutlamaları kapsa-
mında Merkez Muhtarlar 
Derneğ� Başkanı Ertuğrul 
Okusal, Faal Muhtarlar Der-
neğ� Başkanı Had� Karabu-

1. Sayfadan Devam
G�resun İl Müftülüğü pandem� sürec�n�n sağlıkla at-

latılab�lmes�, a�ley� ayakta tutan değerler�n canlı tutul-
masını sağlamak amacıyla sosyal medya hesaplarından 
yayınlar gerçekleşt�recek.

‘Pandem� Sürec�nde A�le Eğ�t�mler� Projes�’ G�resun 
İl Müftüsü Muh�tt�n Oral’ın 19 Ek�m Pazartes� akşamı 
saat 21.00’de gerçekleşt�rd�ğ� ‘A�ley� Ayakta Tutan De-
ğerler’ sem�ner�yle başladı.

Program akışı 22 Ek�m Perşembe günü saat 21.00’de 
Kl�n�k Ps�kolog Rumeysa Den�z Öztürk tarafından ger-
çekleşt�r�lecek ‘Süper Annel�k Sendromu’, 30 Ek�m 
Cuma günü saat 20.30’da G�resun Ün�vers�tes� İslam� 
İl�mler Fakültes� Dekanı Prof. Dr. Hüsey�n Peker tarafın-
dan gerçekleşt�r�lecek ‘A�lede İlet�ş�m’ sem�nerler�yle 
devam edecek.

Proje kapsamında ‘A�lede Sorumluluk B�l�nc�’, ‘Be-
den�m�z Emanett�r’, ‘Kur’an-ı Ker�m’de Baba Örnekle-
r�’, ‘A�le B�reyler�n�n Ş�ddetten Korunması I’, ‘A�le Bü-
tünlüğünü Korumak’, ‘Boşanma Sürec�nde Manev� Des-
tek’, ‘A�lede Mahrem�yet’, ‘Çocuklarda Başarı Algımız’, 
‘Çocuğun K�ş�l�k Gel�ş�m�nde Babanın Rolü’, ‘H�kmet 
ve Tecrübeler�yle Büyükler�m�z’, ‘Yaşlılık Ps�koloj�s� ve 
Yaşlılarla İlet�ş�m’, ‘A�le B�reyler�n�n Ş�ddetten Korun-
ması 1’, ‘A�lede Kr�z Yönet�m�’, ‘Boşanmada Süreç Yö-
net�m�’, ‘A�lede Genc�n Konumu’, ‘Kur’an ve Sünnet 
Perspekt�finde A�lede İlet�ş�m’, ‘Pandem� Sürec�nde Ço-
cukların Ruh Sağlığının Korunması’, ‘Bağımlılıktan Ko-
runmada Manev� Değerler�n Önem�’, ‘Hastalıklardan Ko-
runmada Sağlıklı Beslenmen�n Önem�’ sem�nerler� ger-
çekleşt�r�lecek. Canlı yayınlar facebook. com/ g�resun-
muftuluk1 youtube. com/ g�resunmuftuluk1 tw�t-
ter. com/ g�resunmuftuluk sosyal medya hesaplarından �z-
leneb�l�yor.

Ordu’nun Kabataş �lçe-
s�nde b�r okuldan 400 b�n 
TL değer�ndek� akıllı yazı 
tahtalarını çalan 4 şüphel�, 
jandarmanın başarılı operas-
yonu sonucu yakalandı.

İlçen�n Elbey� Mahalles� 
Şeh�t Sal�h Kesk�n İlk ve Or-
taokulundan 7 Ek�m 2020 ta-
r�h�nde k�ml�ğ� p�yasa değe-
r� 400 b�n l�ra olan 10 adet 
etk�leş�ml� tahta k�ml�ğ� be-
l�rs�z k�ş� veya k�ş�lerce ça-
lındı. 

Olayla �lg�l� olarak Ordu 
Jandarma Komutanlığı bün-
yes�nde bulunan Jandarma 
Suç Araştırma T�mler� 
(JASAT), OYİ ve Kabataş 
İlçe Jandarma Komutanlığı 

Keşap Beled�yes� sosyal beled�yec�l�k 
alanında yen� b�r projeye �mza atıyor. İy� 
günde ve kötü günde vatandaşların her 
zaman yanında olmayı kend�ne �lke ed�nen 
Keşap Beled�ye Başkanı Mehmet Emür 
yen� b�r proje �le hemşehr�ler�n�n daha çok 
yanında olacaklarının altını ç�zd�.

Başkan Emür ‘’ Keşap’ımız da Gönül 
Beled�yec�l�ğ� adı altında dayanışma yarat-
mak �ç�n tek yürek olacağız. Yen� projem�-
z�n adı "BELEDİYEM YANIMDA". Hem-
şehr�ler�m�z�n 0534 893 33 81 Whatsapp 
�stek, talep ve öner� hattına yapacağı b�ld�-
r�mler �le �mkanlarımız doğrultusunda yar-
dım el�m�z� uzatmayacağımız vatandaşımız 
kalmayana kadar kapı kapı dolaşıp h�zmet� 
onların ayağına götüreceğ�z’’ ded�.

MUHTARLARDAN BELEDİYEYE ZİYARET

lut ve Merkez Mahalle Muh-
tarları Derneğ� Başkanı Al� 
Şah�n Beled�ye’y� z�yaret 
ett�.

Dernek Başkanı Muhtar-
lar, başkanlık makamında 

Beled�ye Başkanvek�l� 
Hasan Yılmaz �le b�r süre 
görüşerek sohbet ett�. Karşı-
lıklı olarak fik�r alışver�ş�n-
de bulunulan z�yarette Baş-
kanvek�l� Yılmaz tüm muh-

tarların 19 Ek�m Muhtarlar 
Günü’nü kutlayarak: “Va-
tandaşlarımız �le aramızda 
köprü vaz�fes� gören tüm 
mahalle ve köy muhtarları-
mızın ‘Muhtarlar Günü’nü 
kutluyor, görevler�nde ko-

laylıklar d�l�yorum” ded�. 
Başkanvek�l� Yılmaz tara-
fından muhtarlara ç�çek tak-
t�m ed�ld�.

D�ğer yandan, Muhtarlar 
Günü neden�yle Beled�ye 
Başkanı Aytek�n Şenl�koğ-
lu’nun eş� Meryem Şenl�-
koğlu, G�resun’un tek kadın 
muhtarı olan Hacıhüsey�n 
Mahalles� Muhtarı İpek Can 
�le b�r araya geld�.

Beled�ye Başkan Yar-
dımcısı Şerafett�n Vur-
gun’un da yer aldığı buluş-
mada Muhtar İpek Can’a 
ç�çek buket� ver�l�p, saat he-
d�ye ed�ld�.

Sem�nerler devam edecek

“İhracat yapacak balığımız yok, üret�len balık yetm�yor”

rı, üret�c�y� karlı yapacak 
kadar çok değ�l. Üret�m az 
ve talep çok fazla buna 
bağlı olarak da fiyatlar yük-
sel�yor. 85 m�lyon nüfus 
var, üret�len balık m�ktarı 
yetm�yor, �hracata yapacak 
balığımız yok, b�z ülke ola-
rak dışarıdan den�z ürünler� 
�thal edecek durumdayız” 
ded�.

“SON 5 GÜNDÜR
SATIŞLAR DÜŞTÜ,

FİYATLAR YÜKSELDİ”
İlçede uzun yıllardır ba-

lıkçılık yapan Erdal Çamaş 
�se, “Tezgahlarda yaklaşık 5 
gündür satışlar epey düştü, 
fiyatlar da yükseld�. Bu da 
balıkların az olmasından 
kaynaklanıyor. Şuan balık-
lara dışarıdan, büyük �ller-
den talep çok ve buralara 
sevk�yat oluyor. B�z�m bu-

ralar küçük olduğundan 
balık az bırakılıyor. Şuanda 
avcılık Hopa’da var. Şuanda 
�r� palamut balığının tanes� 
17 buçuk l�ra oldu. 3 gün 
önce 12 buçuk ve 15 l�raydı. 
Son 4-5 gündür fiyatlar yük-
sek. Talep var ama alacak 
olanlar az alıyor. Havaların 
soğumasıyla balık bollaşır 
ve fiyatlar da düşer d�ye tah-
m�n ed�yoruz” şekl�nde ko-

nuştu.
Vatandaşlar da mevs�-

m�nde balık tükett�kler�n� 
�fade ederek, �nsanların bol 
bol balık çeş�tler� tüketmes� 
gerekt�ğ�n� aktardı.

Öte yandan tezgahlarda 
hams� 20, kanca mezg�t 40, 
mezg�t 20, �stavr�t 20, pala-
mut tanes� 10-20, sargan 30, 
sarıkanat 40, barbun �se 30 
l�radan satılıyor.

Val� Ünlü, dernek başkanı muhtarları makamında kabul ett�

nan Başbakanlığın 2015/11 Sayılı Genel-
ges� �le 19 Ek�m tar�h�n�n “Muhtarlar 
Günü" olarak �lan ed�ld�ğ�n� bel�rterek, 
“Kamu h�zmetler�n�n halkımıza doğru ve 
hızlı b�r şek�lde ulaştırılmasında öneml� 
b�r görev üstlenen, köy ve mahalle sak�n-
ler� �ç�n geces�n� gündüzüne katan tüm 
muhtarlarımızın 19 Ek�m #MuhtarlarGü-
nü’nü kutluyor, görevler�nde üstün mu-
vaffak�yetler d�l�yorum” ded�.

Cov�d-19’dan etk�lenen 
sektörlerde kısm� toparlan-
ma başlarken Mastercard ta-
rafından yayınlanan Reco-
very Ins�ghts: Travel Check-
In raporuna göre Türk�ye ha-
vacılık sektörünün en hızlı 
toparlandığı 5’�nc� ülke 
oldu.

2020 yılının başında or-
taya çıkan ve hızla dünyaya 
yayılan COVID-19 salgını, 
seyahat yasağı, fiz�ksel �zo-
lasyon ve karant�na g�b� uy-
gulamalar neden�yle tur�zm 
ve eğlence sektörünü de 
öneml� derecede etk�led�. 
B�rleşm�ş M�lletler Dünya 
Tur�zm Organ�zasyonu 
(UNWTO) ver�ler�ne göre 
yılın �lk 7 ayında uluslarara-
sı seyahat edenler�n sayısı 
yüzde 65 düşerken, dünya 
çapında tur�zmden elde ed�-
len gel�rler de 460 m�lyar 
dolar azaldı.

Küresel t�caret�n nabzını 
tutan ödeme s�stemler� l�der� 
Mastercard, Recovery In-
s�ghts: Travel Check-In ra-
poru �le tur�zm ve eğlence 
sektörler�ndek� toparlanma-

Türk�ye, havacılığın en hızlı
toparlandığı 5. Ülke oldu

yı mercek altına aldı. Hava-
cılık, konaklama g�b� sek-
törler�n yanı sıra restoran, 
kafe g�b� yerlerde yapılan 
harcamaları da kapsayan ra-
pora göre Avrupa bölgesel 
seyahatler�n sağladığı avan-
taj neden�yle �p� göğüsled�. 
Özell�kle Brez�lya, Rusya, 
H�nd�stan ve Ç�n (BRIC) ül-
keler�nde olduğu g�b� gen�ş 
coğrafya ve kalabalık nüfu-
sa sah�p bazı ülkelerde �se 
toparlanma �ç hat uçuşların-
dan geld�. Ç�n ve Rusya'nın 
havacılık sektöründe topar-
lanmada küresel uçuşlar 
öneml� rol oynarken, Brez�l-
ya ve H�nd�stan'da �se böl-
gesel uçuşlar etk�l� oldu.

Ç�n ve Rusya havacılı-
ğın hızlı toparlandığı ülkeler 
olarak d�kkat çekerken, H�n-
d�stan ve Brez�lya sek�z�nc� 
ve dokuzuncu sıraya yerleş-
t�. Türk�ye �se y�ne gen�ş 
coğrafyasından kaynaklı �ç 
hatlar ve özell�kle Avru-
pa'dan yapılan uçuşların da 
etk�s�yle havacılıkta en hızlı 
toparlanma yaşanan beş�nc� 
ülke oldu.

“BELEDİYEM YANIMDA’’

Ordu'da pes ded�rten hırsızlık: 400 b�n l�ralık 'akıllı tahtaları' çaldılar

tarafından fa�l ya da fa�lle-
r�n tesp�t�ne yönel�k yapılan 
güvenl�k kameraları, PTS 
kaydı �ncelemeler�, görgü 
tanık beyanları ve detaylı 
saha araştırmaları sonucun-
da çalınan etk�leş�ml� tahta-

lar bulunarak İlçe M�ll� Eğ�-
t�m Müdürlüğüne tesl�m 
ed�ld�.

Tahtaları çaldıkları bel�r-
lenen 4 şüphel� şahıs yaka-
lanarak adl� makamlara 
sevk ed�ld�.
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olarak 15-20 metre arası ge-
n�şl�kte olan yolun altyapı 
çalışmaları tamamlandıktan 
sonra asfalt ser�m�ne başlan-
dı. Asfalt çalışmasının kısa 
süre �çer�s�nde tamamlan-
masının ardından yolun tra-
fiğe açılacağı b�ld�r�ld�.

G�resun Beled�ye Başka-
nı Aytek�n Şenl�koğlu, şeh�r 
genel�nde asfalt seferberl�ğ� 
başlattıklarını ve N�hatbey 
Caddes� g�b� ana arterler 
başta olmak üzere �ht�yacı 
olan tüm cadde ve sokaklar-
da asfalt ser�m� yaptıklarını 
bel�rterek: “Bu kapsamda 
h�zmete g�rd�ğ�nde yoğun-
luk olması bekled�ğ�m�z 
yen� hastanem�z �ç�n ac�l g�-
r�ş� olarak h�zmet verecek 
olan 500 metre uzunluğunda 
yol açtık ve asfaltlamasına 
başladık. Gelecek planlama-
sını da yaparak standartları-
nı yüksek tuttuğumuz bu 
yol çok uzun yıllar �ht�yacı 
karşılayacaktır.” ded�.

Güce Beled�yes� tarafından yürütülen alt-
yapı, üstyapı, yen�leme ve �y�leşt�rme çalış-
maları devam ed�yor .Daha önce tamamlanan 
Güce merkez, G�y�ml� ,Tevekl� ve Kemal�ye 
mahaller�ndek� betonlama çalışmalarının ar-
dından ş�md� de bağlantı ve ara yolların be-
tonlama �şlem� gerçekleşt�r�l�yor.

22 Ağustos’ta meydana gelen sel felaket�-
n�n tahr�p ett�ğ� fındıklı,g�y�ml� ve tevekl� ma-
halleler�ndek� yollar yen�len�rken, beled�ye 
mücav�r alan sınırlarına yen� katılan fındıklı 
mahalles�nde menfez,alt yapı ve �st�nat duvarı 
çalışmaları devam ed�yor.

1. Sayfadan Devam
Ek�pler tarafından; Kale Mahalles� Eşref 

D�zdar Caddes�’nde kaldırım tam�ratı, Gem�-
lerçekeğ� Mahalles� General Nur� Erkan Cad-
des�’nde parke tam�ratı ve Ged�kkaya Mahalle-
s� N�hatbey Caddes�’nde kaldırım yen�leme ça-
lışması yürütülüyor.

Fen İşler� Müdürlüğü yetk�l�ler� tarafından 
yapılan açıklamada: “Her geçen gün büyüyen 
ve gel�şen şehr�m�zde, vatandaşlarımızın kal�-
tel� ve konforlu b�r şek�lde ulaşımlarını sağla-
maları �ç�n çalışmalarımız bel�rlenen program 
çerçeves�nde hızla devam ed�yor. Vatandaşları-
mızın huzuru ve refahı �ç�n çalışmalarımızı sür-
düreceğ�z.” den�ld�.

1. Sayfadan Devam
TZOB Yönet�m Kurulu üyes� Arslan 

Soydan, hasat önces� açıklanan fındık fi-
yatlarının üret�c�ler� sev�nd�rd�ğ�n� ve 
bunun b�r �st�krar oluşturduğunu �fade ett�. 
Fındıkta ver�m� arttırmada uygulanan bu-
dama, gübreleme ve d�ğer bakımların 
özell�kle bu sene tüm üret�c�ler tarafından 
yapıldığına d�kkat çeken Soydan, “Bu da 
kal�ten�n artması ve ver�m�n yükselmes�n� 
sağladı. Bunun karşısında da üret�c�ler�-
m�z pazara kal�tel� ve ver�ml� fındık �nd�r�-
yor. Şuanda fındıkta randıman var ve ön-
cek� yıllarda söylenen ‘kal�tes�z’ fındık al-

1. Sayfadan Devam
22 Ağustos tar�h�nde G�resun’da yaşanan sel afet�nde 

Merkez, Esp�ye, Derel�, Doğankent, T�rebolu, Güce, Göre-
le ve Yağlıdere �lçeler�nde sel, heyelan ve su baskınları ya-
şandı. G�resun Val�l�ğ� koord�nes�ndek� ek�pler tarafından 
mahsur kalan 172 kurtarılmış, hayatını kaybeden 5’� jan-
darma 11 k�ş�n�n cansız beden�ne ulaşılmıştı. Halen kayıp 
olan 4 k�ş�y� arama çalışmaları devam ed�yor. Arama faal�-
yetler�ne AFAD, Emn�yet, Jandarma, Sağlık Bakanlığı, 
UMKE, 112, Karayolları personel�, DSİ personel� ve �ş ma-
k�naları destek ver�yor.

Sel afet�n�n yaşanmasının üzer�nden 59 gün geçmes�ne 
rağmen merkeze bağlı Çaldağ’da kaybolan Em�ne ve Davut 
Akgün’ü, Esp�ye Kaşd�b� mevk��nde Umut Cantürk’ü ve T�-
rebolu-Doğankent karayolunda �se Al� Akbulut’u arama ça-
lışmaları 141 personel ve 40 araçla aralıksız sürdürülüyor.

Arama faal�yetler�ne çeş�tl� �llerden gelen AFAD ek�ple-
r�n�n yanı sıra Sah�l Güvenl�k Komutanlığı tarafından 6 bot 
ve sualtı arama robotu �le arama faal�yetler�ne destek ver�l�-
yor. Sualtı arama ek�pler�, Esp�ye’de sel sularının den�ze dö-
küldüğü bölgede AFAD ek�pler� �le koord�nel� b�r şek�lde 
yüzey ve d�p tarama çalışmalarına devam ed�yor. Batlama 
Deres�’n�n den�ze döküldüğü bölgede �se daha önceden be-
l�rlenen ve der�nl�kler� 50 metren�n üzer�nde olan 3 alanda 
çalışmalar sürdürülüyor.

Kayıplar 59 gündür aranıyor

Emanete bırakılan fındıklar p�yasayı düşüşe geç�reb�l�r
gısı yok. Her tanes� şuan kal�tel� ve �hraca-
tı da oluyor. 

Üret�c�ler�m�z, yıllardır söyled�ğ�m�z 
bakımlarını �hmal etmes�nler. Her zaman 
ded�ğ�m�z g�b� pazara �ht�yaç dışında fın-
dık �nd�rmes�nler ve emanete fındıklarını 
bırakmasınlar. 

Aks� takd�rde emanete bırakılan fındık-
lar, p�yasayı düşüşe geç�reb�l�yor. B�z�m 
amacımız başta üret�c�ler�m�z, manavımız 
�hracatçımız kazansın. Fındık üret�m�nde 
dünyada b�r numarayız, sah�p çıkmamız 
lazım. Üret�c�ler�m�z güçlü olursa hem ka-
l�te artıyor, hem de ver�ml� oluyor” ded�.

Asfalt çalışmaları kısa süre �çer�s�nde tamamlanacak
1. Sayfadan Devam
G�resun Beled�yes� Fen 

İşler� Müdürlüğü ek�pler� ta-
rafından hastanen�n g�r�ş yö-
nünde yen� açılan 500 metre 
uzunluğunda ve değ�şken 

HUZUR VE REFAH İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Güce’de afet�n �zler� s�l�n�yor

http://info@linra.com.tr
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Türk�ye’de �lk kez Trab-
zon Teknoloj� Gel�şt�rme 
Bölges�'nde Ar-Ge çalışma-
ları yürüten ATİGENCELL 
Hücre ve Doku Merke-
z�’nde yerl� ve m�ll� Allog-
reft (kem�k küp ve kem�k 
c�ps g�b�) üret�m� yapıldı.

Karaden�z Tekn�k Ün�-
vers�tes� (KTÜ) �le 
ATİGENCELL arasında 
kem�k dokularının değer-
lend�r�lmes�ne yönel�k pro-
tokol KTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Hamdullah Çuvalcı �le 
ATİGENCELL yönet�m ku-
rulu başkan vek�l� Fırat Gün-
doğan arasında �mzalandı.

İşb�rl�ğ� çalışmalarına 
devam eden ATİGENCELL 
Hücre ve Doku Merkez�, bu 
kapsamda Karaden�z Tek-

ABD’l� �laç üret�c�s� Pfi-
zer, korona v�rüs aşısının Ja-
ponya’dak� kl�n�k deneme-
ler�n�n yakında başlayacağı-
nı açıkladı.

Kes�n tedav�s� henüz bu-

Ordu Büyükşeh�r Beled�-
ye Başkanı Dr. Mehmet 
H�lm� Güler’�n tal�matıyla 
elektron�k kartlı sayaç h�z-
met� veren özel firma �le söz-
leşme feshed�ld�. Ordu Bü-
yükşeh�r Beled�yes�, tekno-
loj� ve yazılımı özel tasarla-
nan, Türk�ye’de �lk olan ve 
GSM �le uzaktan dolum ya-
pılab�len "SUVER 2020" 
�s�ml� su sayacının üret�m 
�le montaj çalışmalarına baş-
ladı.

Teknoloj�y� her alanda 
kullanarak vatandaşlara ve-
r�len h�zmet kal�tes�n� artır-
mak �ç�n klas�k beled�yec�l�k 
anlayışından farklı b�r yön-
tem �zleyen Ordu Büyükşe-
h�r Beled�ye Başkanı Dr. 
Mehmet H�lm� Güler’�n tal�-
matı �le Ordu Büyükşeh�r 
Beled�yes�, elektron�k su sa-
yacını kend�s� üret�yor.

Aboneler�n suya er�ş�m�-
n� kolaylaştırmak ve su �sra-
fını önlemek �ç�n Ordu Bü-
yükşeh�r Beled�yes�n�n �şt�-
rak� olan ORYAZ tarafından 
tasarlanan SUVER 2020 
�s�ml� su sayacının üret�m� 
Fatsa’nın Bolaman mevk��n-
de OSKİ’n�n Ek H�zmet B�-
nasında kurulacak tes�ste ger-
çekleşt�r�lecek. Klas�k elekt-
ron�k kartlı ve aboneler�n 
uzaktan kred� yükleme ya-
pab�leceğ� GSM’l� olmak 
üzere �k� ayrı model olarak 

Türk�ye’de b�r �lk; yerl� ve m�ll� Allegretto üret�m� yapıldı

n�k Ün�vers�tes� Rektörlüğü 
�le gerekl� mutabakat sağla-
dı.

ATİGENCELL Kök 
Hücre Merkez� üret�m so-
rumlusu Gökay Gülay, Tür-
k�ye’de �lk defa kem�k küp 
ve kem�k c�ps� üret�lmeye 
başlandıklarını bel�rterek 
bunu hasta ve hek�mler�n 
kullanımına sunduklarını 
�fade ett�.

Gökay, ” ATİGENCELL 
firması, teknoloj� gel�şt�rme 
firması olup 2006 yılında 
hücre üret�m�yle �lg�l� ruh-
satlandırılmış b�r merkez. 
Ürün �çer�s�ne yen� ürünler 
katmak �ç�n 2016 yılında 
doku üret�m aşaması başla-
dı. 

Bunun �ç�n b�ze femur 

başı toplanması bundan da 
Türk�ye’de �lk defa kem�k 
küp ve kem�k c�ps� üret�l-
meye başlandı. Temel mal-
zeme yerl� ve m�ll� üretme 
amacımız olduğu �ç�n önce-
l�kle hastanelerden femur 
başı toplamamız gerek�yor-
du. Hastanelerdek� femur 
başı, tıbbı atık olarak değer-
lend�r�l�yor ve hastaneler 
bunu çöpe atarak ayrıca atık 
ücret� de ödüyordu. 

B�z de hastanelere şu-
nunla g�tt�k. Eğer s�z bunları 
atığa değ�l b�ze ver�rsen�z 
b�z bunları alıp Allogref üre-
tel�m �nsan kaynaklı bunun 
bel�rl� oranda b�r kısmını 
hastaneler�n�ze bağış olarak 
verel�m ded�k. Sağlık Ba-
kanlığı oluru, İl Sağlık Mü-

dürlüğü �le yapılan proto-
kolden sonra artık hastane-
ler�m�zde Trabzon genel�n-
de femur toplamaya başla-
dık. Bunu ürün hal�ne get�r-
d�kten sonra son ürün hal�n-
de hek�mler�n ve hastaların 
kullanımına sunduk. 

Türk�ye’de �lk defa yapı-
lan b�r çalışma Allegret. 
2016’da başlayıp 2017’de 
Sağlık Bakanlığı tarafından 

ruhsatlandırıldık. Sonra Ba-
kanlık tarafından uygun 
olurluluklar alındı. Şu anda 
hek�mler�m�z kullanımına 
ver�ld�. Şu an akt�f olarak 
kullanılmaktadır” ded�.
“EKSİK OLAN KEMİK 

PARÇALARININ 
YERİNE KONULUYOR 
VE KEMİKLEŞMEYİ 
HIZLANDIRIYOR”
Gökay, Allogrefler �nsan 

kökenl� olduğu �ç�n eks�k 
olan kem�k parçalarının ye-
r�ne konularak kem�kleşme-
y� hızlandırdığını �fade ede-
rek, “Femur başı önce alını-
yor bunun �stenmeyen kı-
sımları çıkartılıyor. 

Sonra sıfır, beş, b�r, üç 
beş yada sıfır, sek�z , b�r san-
t�metre boyutunda küçük 
granüller hal�ne get�r�l�yor. 
Eğer �sten�l�rse çeş�tl� ebat-
larda küpler oluşturulab�l�-
yor. 

Daha çok ortoped�, 
Bey�n Cerrah� amel�yatla-
rında, d�ş hek�mler�n�n kul-
lanımına sunulmuştur. Bu 
Allogrefler �nsan kökenl� ol-
duğu �ç�n eks�k olan kem�k 
parçalarının yer�ne konulu-
yor ve kem�kleşmey� hızlan-
dırıyor. 

Köken� de �nsan olduğu 
�ç�n bu kem�kleşme çok kısa 

zamanda çok güzel sonuç-
larla beraber hastayı erken 
ayağı kaldırma, hastaya her-
hang� b�r alerjen oluşturma-
ma ve daha çabuk �y�leşt�r-
meyle �lg�l� sonuçlar vardır” 
d�ye konuştu.

Gülay, dünyada kök hüc-
reden ne uygulanıyorsa Tür-
k�ye’de de aynı şek�lde uy-
gulandığını kaydederek, “Şu 
anda dünyada kök hücreden 
ne uygulanılıyorsa Türk�-
ye’de de aynı şek�lde uygu-
lanmaktadır. 

Herhang� b�r eks�kl�k her-
hang� b�r ger� kalmışlık yok-
tur. Hatta tes�sler anlamında 
dünyada daha �ler� olduğu-
muzu söyleyeb�l�r�z. Dünya-
da yapılan tüm ürünler� 
artık Türk�ye’de kök hücre 
merkezler�m�z ve b�zler ba-
şarı �le gerçekleşt�reb�l�yo-
ruz” ded�.

Cov�d-19 aşı çalışmaları �le �lg�l� yen� gel�şme
lunamayan öldürücü Cov�d-
19 v�rüsüne karşı yürütülen 
aşı çalışmalarında yen� b�r 
gel�şme yaşandı. ABD'l� �laç 
dev� Pfizer, korona v�rüs aşı-
sının Japonya'dak� kl�n�k de-
nemeler�n�n yakında başla-
yacağını açıkladı. Deneme-
lere 20 �la 85 yaşları arasın-
da 160 Japon'un katılacağı 
kayded�l�rken, denekler�n 3 
hafta ara �le �k� kez aşılana-
cakları bel�rt�ld�. Bu ay baş-
laması beklenen kl�n�k test-
lerde aşının etk�nl�ğ� ve gü-
venl�ğ�n�n onaylanması ha-
l�nde ş�rket�n Japonya'da 
üret�m ve satış onayı �ç�n ge-
reken yasal �z�n prosedürle-
r�n� başlatması beklen�yor.

Japonya ABD'l� �laç dev� 
Pfizer ve Alman ortağı B�-
oNTech �le 2021 Haz�ran 
ayı sonuna kadar Japon-
ya'ya 120 m�lyon doz aşı 

sağlanması konusunda ma-
saya oturmuş, hedeflenen 
tesl�mat kapsamında 60 m�l-
yon k�ş�n�n aşılanmasının Ja-
ponya hükümet� ayrıca Ast-
raZeneca �le 120 m�lyon 
doz aşının tedar�ğ� konusun-
da anlaşmaya varmış, 30 
m�lyon dozluk �lk part�n�n 
önümüzdek� yıl Ocak ve 
Mart ayları arasında sağlan-
ması hedeflenm�şt�.

Pfizer, böyle b�r aşı ge-
l�şt�rmek �ç�n b�r Alman or-
takla b�rl�kte çalışıyor ve Ha-
z�ran 2021'�n sonuna kadar 
60 m�lyon k�ş�ye doz teda-
r�k etmes� �ç�n Japonya hü-
kümet� �le anlaştı.

Japonya'ya aşı tedar�k et-
mey� de kabul eden İng�lte-
re merkezl� �laç firması Ast-
raZeneca, ülkede b�r korona 
v�rüs aşısının kl�n�k dene-
meler�n� yürütüyor.

Türk�ye’de �lk: Su sayacında reform
tasarlanan sayaçlar, ayda 10 
b�n adet üret�m kapas�tes�ne 
sah�p tes�ste talebe göre üre-
t�lecek.

Başkan Dr. Mehmet 
H�lm� Güler'�n tal�matıyla 
elektron�k kartlı sayaç h�z-
met� veren özel firma �le 
olan sözleşmey� �ptal eden 
Ordu Büyükşeh�r Beled�ye-
s�, yen� sayaçları talep eden 
aboneler�n tes�satına monte 
etmeye başladı. 

Bu projeyle b�rl�kte 
elektron�k kartlı sayaçlarda 
yaşanan sorunların önüne ge-
ç�l�rken, aboneler�n �çme 
suyu tüket�mler�n� daha has-
sas ölçen ve faturalandıran 
elektron�k su sayacı �le tes�-

satlardak� kayıp-kaçaklar da 
tesp�t ed�lerek suyun daha 
ver�ml� kullanılması sağla-
nacak.

Elektron�k kartlı sayaç-

ların h�zmet vermeye başla-
masının ardından montaj, 
serv�s, bakım ve onarım h�z-
metler� de y�ne ORYAZ ta-
rafından yürütülecek.

39 ülkeden 318 global 
bankanın �ncelend�ğ� ve ban-
kacılık l�derler�n�n d�j�tal-
leşme yarışını kazanmak 
�ç�n gerçekleşt�rd�ğ� faal�-
yetlere odaklanan araştırma-
da Türk�ye, mob�l ve �nter-
net bankacılığı fonks�yonla-
rında sunmuş olduğu h�z-
metler�n çeş�tl�l�ğ� ve ulaşı-
lab�l�rl�ğ� sonucu elde etm�ş 
olduğu skor �le d�j�tal şam-
p�yonlar arasında yer aldı.

D�j�tal b�reysel bankacı-
lık kanallarının en kapsamlı 
küresel değerlend�r�lmes�n�n 
yapıldığı Delo�tte’un D�j�tal 

Türk�ye, mob�l ve �nternet bankacılığında d�j�tal şamp�yonlar arasında
Bankacılık Olgunluğu 2020 
araştırması yayımlandı. 39 
ülkeden 318 global banka-
nın �ncelend�ğ� ve bankacı-
lık l�derler�n�n d�j�talleşme 
yarışını kazanmak �ç�n ger-
çekleşt�rd�ğ� faal�yetlere 
odaklanan araştırmada Tür-
k�ye, mob�l ve �nternet ban-
kacılığı fonks�yonlarında 
sunmuş olduğu h�zmetler�n 
çeş�tl�l�ğ� ve ulaşılab�l�rl�ğ� 
sonucu elde etm�ş olduğu 
skor �le d�j�tal şamp�yonlar 
arasında yer aldı.

Tüm dünyayı etk�s� altı-
na alan yen� t�p koronav�rüs 
salgını, bankacılık ve hızlı 
değ�ş�m gösteren d�j�tal ka-
nalların gel�ş�m�n� de etk�le-
d�. 

Dünya genel�nde banka-
ların yüzde 60’ı şube çalış-
ma saatler�n� ya kısalttı ya 
da şubeler� tümüyle kapalı 
tutmayı terc�h ett�. Ancak 
hem kend�ler�ne rekabet 
avantajı sağlamak hem de d�-
j�tal dönüşümde öncü olmak 
�steyen bankalar, yüzde 34 
hesap açma, yüzde 23 uzak-
tan tanımlama ve doğrula-
ma, ve yüzde 18 temassız 
ödeme yöntemler� g�b� ta-
mamen d�j�tal süreçlere en-
tegre oldu veya yen� başka 
d�j�tal yöntemler kullanma-
ya başladı. 

Bankacılık sektörünün d�-
j�tal yetenekler� ve hazırlığı 
hakkındak� bu bulgular ve 
daha fazlası, d�j�tal �şlevler 
ve p�yasa durumunun kap-
samlı b�r anal�z� olan Delo-
�tte’un D�j�tal Bankacılık Ol-
gunluğu Araştırması 
2020’de yayınlandı.

Araştırmaya �l�şk�n de-
ğerlend�rmede bulunan De-
lo�tte Türk�ye Ortağı ve F�-
nansal H�zmetler Endüstr�s� 
L�der� Yaman Polat, “D�j�tal 
Bankacılık Olgunluğu araş-
tırmamız, dünya genel�nde 
d�j�tal bankacılığın bugünkü 

olgunluk düzey�ne �l�şk�n 
sunmuş olduğu görünümün 
yanında gelecekte de banka-
ların pazarda rekabetç� ko-
numlarını korumak ve l�der-
l�ğe oynamak �ç�n ağırlık 
vermeler� gereken noktaları 
�şaret etmekted�r. 

Bu çalışma kapsamında-
k� tüm ülke ver�ler� ve karşı-
laştırmalar şüphes�z k� ban-
kaların d�j�tal stratej�ler�n� 
geleceğe hazırlamasına yar-
dımcı olacaktır” d�ye konuş-
tu.

TÜRKİYE
6 BAŞLIKTAN

5’İNDE
LİDER

Türk�ye’den akt�f bü-
yüklüğüne göre �lk 8 banka-
nın 1108 fonks�yon �ncele-
nerek kullanıcı deney�m� 
perspekt�finden değerlend�-
r�ld�ğ� 6 ana başlığı kapsa-
yan araştırmada, Türk�-
ye’n�n ülke performansı son 
derece yüksek çıktı. 

Genel bakış ve b�lg�len-
d�rme �çer�ğ�ne ulaşılan 
‘b�lg� toplama’, müşter�ler�n 
b�r ürün ya da h�zmet etra-
fında geç�rd�ğ� tüm dene-
y�mler� kapsayan ‘kullanıcı 
katılımı’, hesabın yönet�ld�-
ğ� ve transfer h�zmetler�n� 
�çeren ‘günlük bankacılık’, 
kred�ler, tasarruflar ve s�-
gorta g�b� ek ürün ve h�z-
metler�n dah�l olduğu ‘�l�ş-
k�ler�n gel�şt�r�lmes�’ ve son 
olarak da ‘hesap kapatma’ 
başlıklarında Türk�ye, top-
lam 6 başlıktan 5’�nde l�der 
olarak �lk sırada yer aldı. 
Türk�ye, mob�l ve �nternet 
bankacılığı fonks�yonların-
da sunmuş olduğu h�zmetle-
r�n çeş�tl�l�ğ�, ulaşılab�l�rl�ğ� 
ve elde etm�ş olduğu skor 
�le öncek� araştırmada (D�j�-
tal Bankacılık Olgunluğu 
2018) da olduğu g�b� d�j�tal 
şamp�yonlar arasında yer al-
mayı başardı.
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Geride kalan sezon Giresunspor formasını giyen ve üst 
üste üç ay maaş alamadığı için sezon bitiminde mukavelesini 
tek taraflı fesih eden Raul Rusescu, yeni adresini belirledi.

Rumen forvet ülkesinin 1. Lig ekiplerinden Clinceni takı-
mına imza attı. Uzun zamandır bireysel antrenmanlar yaptığı 
bilinen Raul, imzayı attıktan sonra yeni takımının Steaua Bük-
reş ile yaptığı maçın ikinci 45 dakikasında görev yaptı. Oyun-
cu, yeni yönetimin kal çağrısına rağmen Giresunspor’dan ayrı-
lığı tercih etmişti.

Giresunspor’da sakatlığı 
bulunan Sadi Karaduman ve 
Yasin Ozan’ın MR’ı çekildi.

Kulüpten yapılan açıkla-
mada şu ifadelere yer verildi: 
“Oyuncumuz Sadi Karadu-
man’ın sol kasıkta grade bi-
rinci derece zorlama ve 
ödem, Yasin Ozan’ın ise sol 
alt adalesinde grade birinci 
derece zorlama ve ödem tes-
pit edilmiştir. Tedavilerine 
sağlık ekibi tarafından baş-
lanmıştır. Oyuncularımıza geç-
miş olsun diyoruz.”

Giresunspor’un da mücadele ettiği TFF 1. Ligde 
iki takım ilk beş haftada yenilgi yüzü görmedi. 
Ligin yenilerinden biri olan Tuzlaspor beş maçta 3 
galibiyet, iki beraberlik elde etti. Adanaspor’un ise 
üç beraberlik, iki de galibiyeti bulunuyor.

Giresunspor’un kanat oyuncularından Sergio, teknik 
adam Hakan Keleş’in hamle oyuncularından biri oldu.

Brezilyalı futbolcu, lisans krizinin aşılmasının ardından 
oynanan 4 karşılaşmada da oyuna sonran dahil oldu. Ser-
gio’nun Adanaspor müsabakasında da oyunun gidişatına 
göre şans bulacağı sanılıyor.

Giresunspor’a 
konuk olacak 
olan Adanas-
por’un kadrosun-
da 3 eski Çota-
nak yer alıyor. 
Farklı dönemler-
de Giresunspor 
formasını terle-
ten Canberk Di-
laver, Ergin Keleş 
ve Tevfik Altın-
dağ şans bulma-
ları halinde eski 
takımlarını 
üzmek için saha-
da olacak.

G�resunspor kalmasını �stem�şt�
ama o ayrılığı terc�h etm�şt�

Raul Rusescu yen� adres�n� bel�rled�

Sad� ve Yas�n sakat

Hamle oyuncusu oldu

Adanaspor’da 3 esk� Çotanak

TFF 1. L�g’de �k�
takım yen�lg�s�z

Giresunspor’un file bekçisi Tolgahan, eski takımına 
geçit vermemeye çalışacak. Çotanaklar’ın tecrübeli file bek-
çisi, profesyonelliğe ilk adımını Adanaspor’da attı. Oynadı-
ğı dört maçta da kalesinde gol gören Tolgahan, uzun yıllar 
file bekçiliğini yaptığı Adanaspor’a kalesini kapatmaya çalı-
şacak.

Tolgahan esk� takımına karşı
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Giresunspor Başkanı 
Hakan Karaahmet düzenledi-
ği basın toplantısında kulü-
bün borcunun 65-70 milyon 
TL civarında olduğunu söyle-
di ve ‘Bugüne kadar kimse 
gerçek borcu söylememiş” 
dedi.

Başkan Karaahmet, kong-
rede ibra edilen borç ile de-
netleme raporunda çıkan 
borç arasında dağlar kadar 
fark olduğunu belirterek, 
“Kongrede aday olurken borç 
meselesini sorduğumda 34-
35 milyon söylendi. 10 mil-
yon temliğin olduğu söylen-
mişti. Biz de 35 Milyon TL’ye 
göre geldik. 20 günlük özel 
bir denetleme yaptırdık. Al-
dığımız rapor ile çok büyük 
fark çıktı. Giresunspor'un 
bize söylenen 35 Milyon TL, 
ibra edilen 42 Milyon TL’ydi. 
Bugün toplam rakam 59 Mil-
yon TL. Buna davası süren 
FİFA’lık 8-10 Milyon TL daha 
borç var. Bu gerçekleri kimse 

FF 1. Ligde ilk beş haftanın sonunda Tsekiz puan toplayan Giresunspor, 
bugün sahasında Adanaspor ile kozla-

rını paylaşacak.
Üst üste elde ettiği iki galibiyetin ardın-

dan gittiği Ankaraspor deplasmanından bir 
puanla dönen Yeşil-beyazlılar, bugünkü raki-
bini yenerek yoluna devam etmek istiyor.

Hazırlıklarını dün yaptığı ter idmanının 
ardından tamamlayarak tesislerde kampa 
giren Çotanaklar’da zorlu mücadele önce-

Giresunspor’un teknik adamı Hakan 
Keleş, Adanaspor maçında galibiyetle 
sahadan ayrılmak istediklerini dile ge-
tirdi.

Hakan Hoca; “Ankaraspor maçı son-
rasında hemen Adanaspor ile yapacağı-
mız karşılaşmaya odaklandık. Çok de-
taylı bir çalışma süremiz olmadı ancak 
iyi durumdayız ve kazanacağımıza ina-
nıyoruz. Hedefi üst lig olan bir ekibiz 
ve bu hedef doğrultusunda özellikle sa-
hamızda oynayacağımız maçları en iyi 
şekilde geride bırakmak istiyoruz. 
Oyuncularımızın iyi bir oyun ortaya ko-
yarak çok ihtiyacımız olan üç puanı ala-
cağımıza inanıyoruz” dedi.

Giresunspor’da ilk 11 
Adanaspor ile yapılacak kar-
şılaşmada değişebilir. Yeşil-
beyazlı ekipte savunmanın 
sağında hücuma daha fazla 
destek veren Kerem şans 
bulabilir. Sakatlığı bulunan 
Sadi’nin yokluğunda Ser-
gen, Diarra’nın yanında 
tandemde görev yapan 
oyuncu olacak. Öte yandan 
Mehmet Taş’ın yerine orta 
saha da Anthony’nin görev 
yapması sürpriz olmaz.

Giresunspor ilk beş haf-
tada hanesine yazdırdığı 
puanların yarını iç saha 
maçlarında elde etti. Ço-
tanaklar, evde Menemens-
por ile berabere kalırken; 
Boluspor engelini 3 puan-
la aşmayı başardı. Gire-
sunspor deplasmanda oy-
nadığı 3 karşılaşmada bir 
beraberlik, bir galibiyet, 
bir de mağlubiyet aldı.

Giresunspor deplasmanında boy göste-
recek olan Adanaspor, oynadığı beş maçın dör-
dünde kalesinde gol görmedi.

Sezona iç sahada İstanbulspor’u 1-0 yene-
rek başlayan Adanaspor’un ardından Eskişe-
hirspor, Keçiörengücü ve Adana Demirspor ile 
yaptığı maçlar golsüz eşitlikle sona ermişti. 
Adanaspor geçtiğimiz hafta sonu ise Altınor-
du’yu 5-2 yenmeyi başardı.

Bağımsız b�r ş�rket tarafından denetlenen mal� yapı hakkında açıklamalarda bulunan Yeş�l-beyazlıların başkanı 
Karaahmet: “Borç en az 65 M�lyon TL’n�n üzer�ne çıkacaktır. Kulüp bakkal defter� g�b� yönet�lm�ş. B�r muhasebe 

kaydı dah� yoktu. Başkanlık ben�m �ç�n olmazsa olmaz değ�l. Bunun hesabını verecek en son k�ş� ben�m”

“G�resunspor batmış”
bilmiyor. Bakkal defteri gibi 
yönetilmiş bir muhasebe 
kaydı yoktu. Bu tablonun 
kabul edilmesi mümkün 
değil. Kimse gerçek borcu 
söylememiş. Bugün borç en 
az 65 Milyon TL’nin üzerine 
çıkacaktır. 65-70 Milyon TL’yi 
Giresun halkı bilsin. Ben kim-
seyle pazarlık etmedim. 
Borcu sorduk, kabul ettik 
aldık ama kulüp batmış. Gi-
resunspor birçok kulüpten 
daha kötü. Bu borçları ben 
yapmadım bunu ben yapmı-
şım gibi davrananlar var. Kim 

neyi öğrenmek istiyorsa öğ-
renecek” diye konuştu.

“KULÜP BATMIŞ”
“Bu borcun içerisinde 

bizim takımın masrafları yok” 
diyen Başkan Karaahmet, 
“Biz 18 Milyon TL ödedik. Ku-
lübün bir kuruş geliri yok. 
Kimse bunu bizim üzerimize 
yıkmaya kalkmasın. Başkanlık 
benim için olmazsa olmaz 
değil. 

Bunun hesabını verecek 
en son kişi benim. Bu borcun 
hesabını herkes soracak, 
çözüm için destek verecek 

yoksa Giresunspor yok olu-
yor. Çok uzun sürmeden Gi-
resunspor kaybolur. Şehrin 
idarecilerine gidip anlataca-
ğız çözüm bizim tek başımı-
za yapamayız. Ayakta kalma 
şansımız yok. Giresunspor 
bugün müdahale edilmezse 
iki seneye yok olmaya mah-
kum. Varsa 30 milyonla ge-
lecek biz hemen görevi dev-
rederiz. Kimse Giresunspor 
üzerinden hesap sormaya 
kalkmasın. Herkes durması 
gereken yere dikkat etsin” 
şeklinde konuştu.

G�resunspor, bugün Adanaspor �le �ç sahada çok zorlu b�r
puan mücadeles�ne g�r�şecek. Maçın başlama saat� 13.30.

Sev�nd�r�n b�z�

sinde cezalı oyuncu bulunmazken, Sadi ve 
Yasin’in sakatlığı bulunuyor. Giresunspor’un 
karşılaşmaya kalede Tolgahan, savunmada 
Kerem, Sergen, Diarra, Hüsamettin, orta 
alanda Anthony, Nalepa, Traore, Caner Hü-
seyin, Eren, önde ise Balde’den oluşan 11’le 
başlayacağı sanılıyor. 

Giresun Atatürk Stadı’nda oynanacak 
müsabakanın başlama saati 13.30. Zorlu 
karşılaşmada İstanbul Bölgesi hakemlerin-
den Onur Özütoprak düdük çalacak.

Hakan Hoca: “İy� b�r oyun ortaya koyarak çok
�ht�yacımız olan üç puanı alacağımıza �nanıyoruz”

“Gal�b�yet hedefl�yoruz” 11 değ�şeb�l�r

Puanlar yarı yarıya

Kolay
kolay gol
yem�yor

Giresunspor ile Ada-
naspor 32. Randevusuna 
çıkıyor. İki takım arasında 
1970-1971 sezonunda oy-
nanan şampiyonluk ma-
çıyla başlayan rekabette 
bugüne kadar 31 lig ma-
çına çıkıldı. Bu müsabaka-
larda her iki ekip de 10’ar 
kez galibiyet sevinci yaşa-
mayı başardı. Giresuns-
por-Adanaspor rekabetin-
de oynanan 11 karşılaş-
mada ise eşitlik vardı.

32. randevu
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