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Ordu’nun, kendi elektriğini kendisi üretme yolunda at-
tığı adımlar devam ediyor. Başkan Dr. Mehmet Hilmi 
Güler’in talimatlarıyla, OSKİ bünyesindeki arıtma tesisinin 
elektrik ihtiyacını karşılayacak, ilin ilk yerli türbininin kuru-
lumunu başlatan Büyükşehir Belediyesi, Çaybaşı ilçesindeki 
çöpten elektrik üretecek tesisteki çalışmaları da hızlandır-
dı.  Devamı Sayfa 4’te

Şehrin her geçen gün bü-
yüyen ve gelişen caddesi 
olan Nihatbey Caddesi’nde 
altyapı çalışmaları tamamlan-
dı ve asfalt öncesi hazırlıklar 
başladı.İçme uyu, yağmur 
suyu ve kanalizasyon hattı ça-
lışmaları esnasında biriken 
malzemeler ile eski asfaltı 
kaldırma çalışmaları yürüten 
Belediye Fen İşleri Müdürlü-
ğü ekipleri, tesviye çalışmala-
rının ardından zemin hazır-
lıklarının da tamamlanmasıy-
la birlikte, asfalt serimi ger-
çekleştirecek.

Giresun Belediye Başkanı 
Aytekin Şenlikoğlu yaptığı 
açıklamada, Nihatbey Cadde-
si’nde proje kapsamındaki alt-
yapı çalışmalarının tamam-
landığını belirterek: “Ekiple-
rimiz çok şükür asfalta hazır-
lık sürecine başladılar. Eski 
asfaltı kazıma işlemi yürütü-
lüyor. Bu çalışmanın tamam-
lanmasının ardından asfalt se-
rimine geçilecek ve Nihatbey 
Caddemiz bambaşka bir gö-
rüntüye kavuşacak. Burada 
en büyük teşekkürü halkımı-
za etmek durumundayız. 
Çünkü halkımız altyapının ya-
pılması aşamasında biraz 
mağdur oldular. Kendilerinin 
göstermiş oldukları anlayışa 
yürekten teşekkür ediyorum. 
Arkadaşlarımız en kısa za-
manda asfalt serimine başla-
yacaklar. Hedefimiz çalışma-
larımızı tamamlayarak halkı-
mızın hizmetine sunmaktır.” 
dedi.

NİHATBEY’DE SONA GELİNDİ
G�resun Beled�yes� gerçekleşt�rd�ğ� yen�leme çalışmalarıyla b�rl�kte ana arterler başta 

olmak üzere cadde ve sokakları standardı yüksek daha konforlu b�r hale get�r�yor.

TCG GİRESUN fır-
kateyni Akdeniz'deki ha-
rekât ve eğitim faali-
yetleri çerçevesinde 
Mart-Eylül 2020 tarih-
leri arasında limana uğ-
ramaksızın kesintisiz 
182 gün seyir icra ede-
rek bu konuda yeni bir 
rekora imza attı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Ağustos 
ayı istatistiklerine göre Giresun’daki motorlu taşıt sayı-
sı 94 bin 234 adede ulaştı.

İstatistik verilerine göre Giresun’da Ağustos ayı so-
nunda trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı Temmuz ayına 
göre 318 adet yüzde 0,33 artarken, bir önceki yılın 
Ağustos ayına göre 2 bin 952 adet yüzde 3,23 artarak 
94 bin 234 adet oldu.

2020 yılı Ağustos ayı itibariyle Giresun’daki toplam 
94 bin 234 motorlu taşıtın; yüzde 46,07’si otomobil, 
yüzde 8,09’u minibüs, yüzde 0,41’i otobüs, yüzde 
32,02’si kamyonet, yüzde 4,90’ı kamyon, yüzde 4,34’ü 
motosiklet, yüzde 0,47’si özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 
3,56’si ise traktörlerden oluştu.

G�resun’da trafiğe kayıtlı motorlu
taşıt sayısı 94 b�n 234 adet oldu

Giresun’da 22 Ağustos 2020 akşamı yaşanan ve 11 ki-
şinin ölümü ile sonuçlanan sel felaketinde sel sularına ka-
pılıp kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 45’inci gününde 
devam ediyor.

Sağanak yağış sonucu Dereli, Yağlıdere, Doğankent, 
Güce ve Espiye ilçeleri başta olmak üzere meydana gelen 
sel felaketinde milyonlarca liralık maddi hasar meydana ge-
lirken, yollar ve köprüler yıkıldı, iş yerleri ve tarım arazileri 
zarar gördü. Maddi hasarın yanı sıra selde 11 kişi hayatını 
kaybederken, 4 kişi de sel sularına kapılarak kayboldu.

Devamı Sayfa 3’te

Milliyetçi Hareket 
Partisi Giresun Mer-
kez ilçe 13’üncü Ola-
ğan Kongresi gerçek-
leştirildi.Kısa süre 
önce merkez ilçe baş-
kanlığına atanan De-
nizhan Usta yapılan 
seçimle güven tazele-
yerek merkez ilçe baş-
kanı seçildi.
Devamı Sayfa 3’te

Görele Ortaokulu 6. Sınıf 
öğrencisi Zeynep Sude Divli, 
‘4 Ekim Dünya Hayvanları Ko-
ruma Günü’ olması dolayısıy-
la Belediye Geçici Hayvan 
Bakım Evimizdeki hayvanlara 
şefkat eli uzattı.  2’de

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon ra-
kamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüz-
de11,75, aylık yüzde 0,97 arttı.TÜFE'de 2020 yılı Eylül 
ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın Ara-
lık ayına göre yüzde 8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,47 
artış gerçekleşti.  Devamı Sayfa 2’de

Arama çalışmaları
45’�nc� gününde

ORDU’DA ÇÖPTEN
ELEKTRİK ÜRETİLECEK

MHP MERKEZ İLÇE DE DENİZHAN USTA DEDİ

ZEYNEP SUDE’DEN HAYVANLARA ŞEFKAT ELİ

Enflasyon rakamları açıklandı

TCG GİRESUN fırkateyn� rekor kırdı
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Giresun Güncel Gazetecilik Matbaacılık
Reklam Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti. adına

Mehmet GÜNGÖR

BASKI YERİ
Giresun Güncel Tesisleri

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
Görele Beled�yes� Sosyal H�zmetler Müdürlüğü ek�p-

ler�yle b�rl�kte Beled�ye Geç�c� Hayvan Bakım Ev�n� z�-
yaret eden Zeynep Sude D�vl�, hayvanları severek, onlara 
mama yed�rd�. Geç�c� Hayvan Bakım Ev�nde bulunan hay-
vanlarla yakından �lg�lenen Zeynep Sude, zamanını onlar-
la geç�rd�.

Görele Beled�ye Başkanı Tolga Erener, “Hayvan dey�p 
geçmey�n, yokluğu unutulmuyor” ded�. Beled�ye olarak 
sokak hayvanları �ç�n gereken özver�n�n hassas�yetle ya-
pıldığını bel�rten Beled�ye Başkanı Tolga Erener, “Beled�-
yem�z Geç�c� Hayvan Bakım Ev�m�zde sokak hayvanları-
mızın bakımı �ç�n her şey hassas�yetle yapılıyor. Doğal or-
tamlarında sakatlanan hayvanlarımızın tedav�s� yapılarak, 
�y�leş�nce y�ne doğal ortamlarına bırakılıyor. Y�ne sah�p-
lenmek �steyen vatandaşlarımız olursa sah�plenmeler�n� 
sağlıyoruz. Hayvanlarımızı unutmayıp, gerek sevg�, ge-
rekse mama desteğ�nde bulunan gerçek hayvan severlere 
çok teşekkür ed�yorum. Sadece b�r gün değ�l her gün hay-
vanlarımızı unutulmamalıyız” ded�.

1. Sayfadan Devam
B�r öncek� yılın aynı 

ayına göre artışın düşük ol-
duğu d�ğer ana gruplar sıra-
sıyla, yüzde 6,74 �le haber-
leşme, yüzde 6,91 �le g�y�m 
ve ayakkabı ve yüzde 7,55 

Keşap 15 Temmuz Şe-
h�tler Kuran Kursunun ha-
fızları Enes Dada, Süley-
man Çavuş,Yavuz Sel�m Yıl-
maz ve Keşap İlçe Müftüsü 
Özcan Yılmaz, Keşap Bele-
d�ye Başkanı Mehmet 
Emür’ü makamında z�yaret 
ett�.

Keşap Beled�ye Başkanı 
Mehmet Emür’’15 Temmuz 
Şeh�tler Kuran Kursumuzda 
yet�şen Keşap’ımızın hafız-
ları Enes Dada, Süleyman 

G�resun’da den�zden 
650 rakımlı köyde b�r efsa-
neden yola çıkılarak yapılan 
kayık z�yaretç�ler�n büyük �l-
g�s�n� çek�yor.

G�resun'un Sultan�ye kö-
yünde den�z sev�yes�nden 
650 metre yüksekl�kte ser-
g�lenen kayık z�yaretç�ler�n 
�lg�s�n� çek�yor. Den�zden 
uzak kayığı �lg�nç kılan �se 
yöre halkının yayla olarak 
kullandığı Mel�kl� Obasına 
yerleşen atalarının tepelere 
doğru yükselen s�s� den�z sa-
narak yaptıkları kayıkla de-
n�ze açılmaya çalıştıkları ef-
sanes� oldu. Bu efsaneden 
yola çıkan Batlama Platfor-
mu 650 rakımlı köyde yap-
tıkları kayığı efsanelere 
konu olan d�ğer unsurlarla 
serg�l�yor.

1. Sayfadan Devam
T�rebolu-Doğankent 

karayolunun 12. k�lomet-
res�ndek� menfez�n çök-
mes� sonucu Harş�t 
Çayı’na kullandığı �ş ma-
k�nes� �le düşen �ş mak�-
nes� operatörü Al� Akbu-
lut'u, Çaldağ Beldes�nde 
�ç�nde bulundukları araç 
�le sel sularına kapılan 
Em�ne ve Davut Akgün'ü 
ve Yağlıdere �lçes�nde 
sele kapılan Umut Can-
türk’ü arama çalışmaları 
45’�nc� gününde de 
devam ed�yor.

Türk�ye’de tepel� kara-
batak kuşlarının yuva yaptı-
ğı �k� bölgeden b�r� olan ve 
ç�ft gümüş martıların yaşa-
dığı Ordu’nun Perşembe �l-
çes�ndek� Hoynat Adası, 
Her gün yüzlerce �nsanın z�-
yaret ett�ğ� tur�zm merkez� 
hal�ne geld�.

Ordu Büyükşeh�r Bele-
d�yes� tarafından adanın kar-
şısında sey�r terası ve kum-
sala �n�len ahşap basamak-
lar, oturma grupları, korku-
luk ve gözlüm dürbününün 
yapılmasıyla �le b�rl�kte 
Hoynat Adası caz�bes�n� her 
gün arttırıyor. Her gün yüz-
lerce k�ş�n�n z�yaret ett�ğ�, 
sey�r zevk� yaşadığı alanda 

Küresel b�r tehd�t olan ve ülkem�zde de hızla yayıl-
maya devam eden koronav�rüsüne karşı Görele Beled�-
yes� Sosyal H�zmetler Müdürlüğü ek�pler� tam dona-
nımlı kıyafetler�yle �lçede sürdürdüğü dezenfekte çalış-
maları takd�r topladı.

Görele Beled�yes� koronav�rüs salgınıyla mücadele-
de sürdürdüğü çalışmalarla Türk�ye'de örnek göster�len 
beled�ye oldu. 

Görele Beled�ye Başkanı Tolga Erener, Beled�ye ta-
rafından koronav�rüsüne karşı başlatmış oldukları çalış-
maların program dah�l�nde hızla devam ett�ğ�n� söyled�.

Ülken�n çok c�dd� b�r süreçten geçt�ğ�n� bel�rten Be-
led�ye Başkanı Tolga Erener, “Bu zorlu sürec� b�rl�k ve 
beraberl�k �çer�s�nde hep b�rl�kte aşacağız. 

Beled�ye olarak v�rüse karşı tedb�rler�m�z� aldık ve 
program dah�l�nde çalışmalarımızı t�t�zl�kle sürdürüyo-
ruz. Vatandaşlarımıza çağrımız lütfen devlet�m�z�n ön 
gördüğü yasaklara uyalım. Evler�m�zden çıkmamaya 
özen gösterel�m ve v�rüsün yayılmasına engel olalım” 
ded�.

500 yıllık efsaneye göre,
650 rakımda kayık yaptılar

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 0,68 İLE ALKOLLÜ
İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

�le eğ�t�m oldu. Buna karşı-
lık, b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre artışın yüksek ol-
duğu ana gruplar �se sırasıy-
la, yüzde 25,17 �le çeş�tl� 
mal ve h�zmetler, yüzde 
15,09 �le sağlık ve yüzde 

14,95 �le gıda ve alkolsüz 
�çecekler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK 
AZALIŞ YÜZDE 0,07 

İLE EĞİTİM GRUBUN-
DA OLDU

Ana harcama grupları �t�-

barıyla 2020 yılı Eylül ayın-
da azalış gösteren d�ğer ana 
grup �se yüzde0,03 �le 
g�y�m ve ayakkabı oldu. 
Buna karşılık, ana harcama 
grupları �t�barıyla 2020 yılı 
Eylül ayında artışın yüksek 
olduğu gruplar �se sırasıyla, 
yüzde3,02 �le ev eşyası, yüz-
de1,84 �le ulaştırma ve yüz-
de0,93 �le konut oldu.

Eylül 2020'de, endekste 
kapsanan 418 maddeden, 62 
madden�n ortalama fiyatın-
da düşüş gerçekleş�rken, 42 
madden�n ortalama fiyatın-
da değ�ş�m olmadı. 314 
madden�n ortalama fiyatın-
da �se artış gerçekleşt�.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE 
GÖSTERGESİ (B) YIL-

LIK YÜZDE 11,57 
AYLIK YÜZDE 1,35 

ARTTI
İşlenmem�ş gıda ürünle-

r�, enerj�, alkollü �çk�ler ve 
tütün �le altın har�ç 
TÜFE'de 2020 yılı Eylül 
ayında b�r öncek� aya göre 
yüzde 1,35, b�r öncek� yılın 
Aralık ayına göre yüzde 
8,75, b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre yüzde 11,57 ve 
on �k� aylık ortalamalara 
göre yüzde 10,81 artış ger-
çekleşt�.

KEŞAP’IN HAFIZLARI, BAŞKAN EMÜR’Ü ZİYARET ETTİ

Çavuş,Yavuz Sel�m Yılmaz 
b�zler� z�yaret ett�. Kend�le-
r�n� tebr�k ed�yoruz. Allah 
yolunda �l�m öğrenmek, d�-
n�m�z�, sünnet� ve ahlakımı-
zı öğren�p hayatımızı ona 
göre yönlend�rmek hep�m�-
ze farzdır. Büyük başarı gös-
tererek Kuran-ı Ker�m’� ez-
berlem�ş kardeşler�m�z�n ba-
şarıları da�m olsun. Hafız 
olmak �ç�n eğ�t�m alan öğ-
renc�ler�m�z� ve çocuklarını 
yönlend�ren ve bu eğ�t�m� al-

malarında emeğ� geçen her-
kese teşekkür ed�yorum. 
Tüm hafız çocuklarımız 
b�z�m gurur kaynağımız’’ 
ded�.

Ayrıca Başkan Emür 
Keşap İlçe Müftüsü Özcan 
Yılmaz ve tüm d�n görevl�-
ler�n�n Cam�ler ve D�n Gö-
revl�ler� Haftası‘nı tebr�k 
ett�. Z�yarette Başkan Emür 
‘’Yerel yönet�m olarak so-
nuna kadar d�n görevl�ler�-
m�z�n yanınızdayız. Cam�-
ler�m�z m�nares�yle tevh�d�n 
sembolü, ezanlarıyla şaha-
det�n �fades�d�r. Salâlarıyla 
�se b�r m�llet� d�r�lten ve 
ayağa kaldıran merkezler-
d�r. Bu duygu ve düşünce-
lerle Cam�ler ve D�n Görev-
l�ler� Haftası’nın �lçem�ze, 
bölgem�ze, ülkem�ze ve 
İslam coğrafyasına hayırlar 
get�rmes�n� temenn� eder, 
saygılar sunarım’’ ded�.

Görele’de koronav�rüs
tedb�rler� alkış topluyor

3 bölgede ve den�zde
arama çalışmaları

sürüyor

Yen� caz�be merkez� Hoynat Adası

çay-kahve serv�s� de bulu-
nuyor.

Ordu Büyükşeh�r Bele-
d�ye Başkanı Dr. Mehmet 
H�lm� Güler, bölgede yapı-
lan çevre düzenlemeler� ve 
güzelleşt�rme çalışmaları �le 
Hoynat Adası’nın caz�bes�-
n�n artırıldığını söyled�. Baş-
kan Güler, “Ordu’muzun 
her tarafı çok güzel. Daha 
önce yaptığımız tesp�tler ve 
planlama sonrası çalışmala-
ra başlamıştık. 

Gel�nen noktada sak�n 
şeh�r Perşembe �lçem�z yen� 
b�r caz�be merkez� daha ka-
zandı. Buraya gelen vatan-
daşlarımız modern b�r alan-
da hem zamanlarını geç�r�-

yor hem de ada üzer�nde bu-
lunan kuşları dürbünler sa-
yes�nde daha yakından 
görme fırsatı elde ed�yorlar. 
Burası muhteşem b�r yer 
oldu. Buna benzer yerler 
İtalya ve Fransa sah�ller�nde 
de var, ancak burası oralar-
dan daha güzel. 

Daha önce söyled�ğ�m�z 
g�b� b�z ne ded�ysek ne söz 
verd�ysek yer�ne get�r�yor 
ve get�rmeye de devam ed�-
yoruz. Dolayısıyla, 
Ordu’nun her yer�n� b�r oya 
g�b� �şleyerek hem halkımı-
zın h�zmet�ne hem de alter-
nat�f b�r gel�r kaynağı hal�-
ne get�rm�ş olacağız” şek-
l�nde konuştu.

“Hayvan dey�p geçmey�n,
yokluğu unutulmuyor”
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DEMiRAY

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

0850 305 00 28

GiRESUN

HAZIR
BETON

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
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1. Sayfadan Devam
Kongrede D�van Başkanlığını MHP İl 

Başkanı Ertuğrul Gaz� Konal yaparken 
kat�p üyel�kler� İsma�l Bozal�oğlu ve 
Ömer Eşgünoğlu yaptı. Yapılan seç�m�n ar-
dından Den�zhan Usta başkanlığındak� yö-
net�m kurulu;”Murat Yakarışık, Murat 
Altın, Güray Kub�lay Yaman, Ar�f Avş�n 
Al�ustaoğlu, Ham� Okumuş, Hüsey�n İpek, 
Hayrett�n Çakır, Fat�h Karaca, Aslan Tatar, 
Cüneyt Yılmaz, Cav�t Turan, Al� Taş-
han,Olgun Kınataş, Mustafa Alptek�n Öz-
türk, Cemal D�ll�, Met�n Ulu, Şah�n Y�ğ�t, 
Fat�h Kılıç, Ers�n Şah�n, Eren Harş�t, Talat 
Gök, Mustafa Kemal Çakçı, Uğur D�zdar, 
Köksal Arslan, Ayhan Özkan, Şükr�ye Nur 
Altuntaş, Temel Karaden�z, Sabr� Közle-
me, Met�n Aksu, Mustafa Zeka� Cebec�, 
Şendoğdu Öksüz, Özcan Erkan, Mehmet 
Can Yeş�l, Alp Turgut Tamer, Yusuf Kara-
den�z ve Sultan Sel�m Kılıç”tan oluştu.

Den�zhan Usta yapılan seç�m�n ardın-

Keşap Beled�yes� Ek�m 
ayı mecl�s toplantısı Keşap 
Beled�ye Başkanı Mehmet 
Emür Başkanlığında pande-
m� kurallarına uygun olarak 
gerçekleşt�.

Mecl�s toplantısı önce-
s�nde yaşanan sel afet�nde 
hayatı kaybeden vatandaşlar 
�ç�n b�r dak�kalık saygı du-
ruşunda bulunup ruhları �ç�n 

G�resun’da den�zden 650 rakımlı köyde b�r ef-
saneden yola çıkılarak yapılan kayık z�yaretç�ler�n 
büyük �lg�s�n� çek�yor.

G�resun'un Sultan�ye köyünde den�z sev�yes�n-
den 650 metre yüksekl�kte serg�lenen kayık z�ya-
retç�ler�n �lg�s�n� çek�yor. Den�zden uzak kayığı �l-
g�nç kılan �se yöre halkının yayla olarak kullandı-
ğı Mel�kl� Obasına yerleşen atalarının tepelere 
doğru yükselen s�s� den�z sanarak yaptıkları ka-
yıkla den�ze açılmaya çalıştıkları efsanes� oldu. 
Bu efsaneden yola çıkan Batlama Platformu 650 
rakımlı köyde yaptıkları kayığı efsanelere konu 
olan d�ğer unsurlarla serg�l�yor.

URAP Araştırma Labo-
ratuvarı 2020-2021 Ün�ver-
s�teler sıralamasını açıkla-

GRÜ’NÜN SIRALAMASI DEĞİŞMEDİ

dı. Geçt�ğ�m�z yıl 80’�nc� sı-
rada yer alan G�resun Ün�-
vers�tes�’n�n sırası Devlet 

Ün�vers�teler� arasında de-
ğ�şmeyerek 80’�nc� sırada 
kaldı.

URAP Araştırma Labo-
ratuvarı tarafından yapılan 
çalışmada G�resun Ün�ver-
s�tes� Devlet Ün�vers�teler� 
�çer�s�ndek� sıralaması de-
ğ�şmed�. 2019-2020’de 109 
Devlet Ün�vers�tes� �çer�-
s�nde 80’�nc� sırada yer 
alan GRÜ, 2020-2021’de 
110 ün�vers�te �çer�s�nde 
y�ne 80’�nc� sırada yer aldı. 

Tüm ün�vers�teler �çer�-
s�nde �se GRÜ 3 basamak 
yükselerek 166 ün�vers�te-
de 95’�nc� sırada yer aldı.

G�resun Ün�vers�tes� sı-
ralamaya esas alınan puan-
larına bakıldığında, 2019 – 
2020’de 92 olan makale 
puanı 102’ye, 88 olan atıf 
puanı 95’e, 84 olan b�l�m-
sel doküman puanı 93’e, 56 
olan öğret�m üyes� puanı 
60’a ve 355 olan toplam 
puanı �se 377’ye yükseld�.

URAP Ned�r?
URAP (Un�vers�ty Ran-

k�ng by Academ�c Perfor-
mance) Araştırma Labora-
tuvarı 2009 yılında Orta 
Doğu Tekn�k Ün�vers�tes� 
Enformat�k Enst�tüsü bün-
yes�nde kurulmuştur. 
URAP'ın amacı yükseköğ-
ret�m kurumlarını akade-
m�k başarıları doğrultu-
sunda değerlend�reb�lmek 
�ç�n b�l�msel metotlar gel�ş-
t�rmek ve yapılan çalışma-
ların sonuçlarını kamuoyu 
�le paylaşmaktır.

Güvenoyu alarak başkan seç�ld�
dan sosyal medya hesabından yaptığı açık-
lamada ;”B�zlere destek olan tüm üyeler�-
m�ze ve kongrem�ze katılan gönüldaşları-
mıza m�safirler�m�ze teşekkür ed�yo-
rum. L�der�m�z Genel başkanımız sayın 
Devlet Bahçel� bey�n gösterm�şt�r olduğu 
�st�kamette,Allah'ın �zn� �le b�rl�k ve bera-
berl�k �ç�nde Part�m�z� İl�m�zde en �y� b�r 
şek�lde tems�l ederek, Part�m�z� hak ett�ğ� 
yere get�rmek �ç�n var gücümüzle çalışaca-
ğız.Bu ves�le �le b�zlere tekrar �lçe başkan-
lığı görev�ne layık gören L�der�m�z sayın 
Devlet Bahçel� beyefend�ye,Teşk�latlardan 
sorumlu Genel başkan yardımcımız sayın 
Sem�h Yalçın Beye,Myk üyem�z Volkan 
Dudu Beye,�l Başkanım Ertuğrul Gaz� 
Konal beye b�zlere destekler�n� es�rgeme-
yen �l yönet�m�m�ze b�rl�kte Yönet�m ku-
rulumda görev alan her b�r� b�r b�r�nden de-
ğerl� yönet�m kurulu üyeler�me ülküdaşla-
rıma teşekkür ed�yorum. Allah yar ve yar-
dımıcımız olsun” �fadeler�n� kullandı.

500 yıllık efsaneye göre,
650 rakımda kayık yaptılar

KEŞAP BELEDİYESİ EKİM AYI
MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Fat�ha okundu.
Mecl�s üyeler�, gündem-

de bulunan maddeler� görü-
şüp karara bağlamak üzere 
b�r araya geld�. Toplantı, 
yoklama �le başladı. Ardın-
dan gündemde yer alan mad-
deler görüşüldü. Başkan 
Emür ‘’ Gündemde yer alan 
maddeler görüşüldü ve ko-
m�syonlara havaleler� yapıl-

dı. Mecl�s üyeler�m�zle, be-
led�ye olarak yaptığımız ve 
yapacağımız çalışmalarla �l-
g�l� mübahase yaptık. Aldı-
ğımız kararların, vatanımıza 
ve m�llet�m�ze hayırlar ge-
t�rmes�n� d�ler�m’’ ded�. Top-
lantı katılım sağlayan mec-
l�s üyeler�n�n d�lek ve te-
menn�ler�n� �letmeler� �le 
son buldu.

http://info@linra.com.tr
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1. Sayfadan Devam
Ordu Büyükşeh�r Bele-

d�yes�, yıllardır Ordu’nun 
gündem�n� meşgul eden çöp 
sorununu çözüme kavuştur-
masının ardından, ş�md� de 
çöpten elektr�k üret�p, gel�r 
elde edecek. Çaybaşı �lçe-
s�nde, organ�k atıktan enerj� 
üretmek �ç�nbaşlatılan enerj� 
santral� kurulum çalışmaları 
ederken, tes�s�n 2020 yılı so-
nunda faal�yete geç�r�lmes� 
planlanıyor. Çaybaşı Düzen-
l� Depolama Tes�s�’nde �n-
celemelerde bulunan Ordu 
Büyükşeh�r Beled�yes� 
Genel Sekreter� Coşkun 
Alp, organ�k atıktan yılda 
16 m�lyon kw elektr�k üre-
terek Türk�ye’de örnek b�r 
beled�ye olmak �sted�kler�n� 
söyled�.

Ordu’nun yen� b�r enerj� 
sahasına kavuşacağını söy-
leyen Genel Sekreter Coş-
kun Alp, “2020 yılı sonuna 
kadar organ�k atıktan enerj� 

Atakum Beled�yes�, Ka-
raden�z’�n �lk ve tek gıda 
bankasını 29 Ek�m’de Sam-
sun’da açıyor. Pandem� dö-
nem�nde hayırseverler�n ba-
ğışladığı gıda kol�ler� �le 10 
b�nden fazla �ht�yaç sah�b� 
a�leye ulaşan Atakum Bele-
d�yes�, altı ayda projeden 
gerçeğe dönüştürdüğü Ata-
Market Gıda Bankası �le 
hem gıda �srafını önleyecek 
hem de yoksullukla müca-
dele edecek.

Atakum Beled�yes�, 
dünya genel�nde 1960’larda 
uygulanmaya başlanan, gıda 
�srafının önlenmes�n�n yanı 
sıra hayırseverler �le �ht�yaç 
sah�pler�n� buluşturmayı 

Ordu’nun 
Fatsa �lçes�nde 
balıkçılar yüz-
lerce kasa pala-
mutla l�mana dö-
nerken bereketl� 
av hem balıkçı-
ların hem de tü-
ket�c�ler�n yüzü-
nü güldürdü.

Karaden�z'de yen� av sezonunun 1 Eylül'de başlamasıyla 
"V�ra B�sm�llah" d�yerek den�ze açılan balıkçıların yüzünü pa-
lamut güldürdü. İstanbul başta olmak üzere balıkçıların yen� 
adres� Ordu ve Samsun açıkları olurken tutulan palamutlar ka-
salanarak kamyonla Türk�ye'n�n çeş�tl� �ller�ne gönder�l�yor.

Son yılların en bereketl� avlarını gerçekleşt�rd�kler�n� söy-
leyen Balıkçı S�nan Sezen, “Temmuz aylarında palamudun bü-
yüğü tor�k Karaden�z Bölges�'ne g�rerek doğumunu gerçekleş-
t�r�yor. Den�z�n ısısı ve hareket� �le bu yıl maya tuttu. Çok 
şükür günün her saat� yola çıkarak balık tutmak �ç�n den�zlere 
açılıyoruz. Zor b�r �ş� yapsak da karşılığını aldığımızda çok 
mutlu oluyoruz. Memnunuz bu yıl k� avcılıktan” ded�.

Den�zden bereket� �le palamut balığının çıkması fiyatları 
doğrudan �lg�lend�rd�ğ�n� söyleyen Emrah Acet �se “Den�ze 
çıktığımızda palamudun tanes� 15 TL'den tezgahlarda yer�n� 
buldu. Şuan da �se 10 TL'ye kadar düştü. Büyüklüğüne küçük-
lüğüne göre de fiyatlar değ�ş�yor. Tanes� 5 TL'ye olana da var. 
Bu yıl toptancıda, kayıkçıda, satıca da kazanıyor. 

Bereketl� sezonun devam edeceğ� söyleyeb�l�r�m. Hams� 
�ç�n �se daha b�r ay daha var tezgahlarda yer�n� alması �ç�n” 
d�ye konuştu.

Tezgahında en çok palamuda rağbet olduğunu söyleyen ba-
lıkçı Yusuf Aktaş da “Palamut balığına talep var ve fiyatları da 
gerçekten çok uygun. Bu yıl palamudun bol olması fiyatların 
bu şek�lde uygun olmasını sağladı. Vatandaşlar da çok mem-
nun” şekl�nde konuştu.

KARADENİZ’İN İLK VE TEK GIDA BANKASI

amaçlayan gıda bankacılığı 
model�n� Karaden�z’de uy-
gulayan �lk ve tek yerel yö-
net�m olacak. Atakum Bele-
d�ye Başkanı Av. Cem�l De-
vec�’n�n öneml� sosyal bele-
d�yec�l�k projeler�nden b�r� 
olan AtaMarket Gıda Ban-
kası’nın kenttek� �ht�yaç sa-
h�pler� �le buluşmasına sayı-
lı günler kaldı. Başkan De-
vec�, Atakum Beled�yes� 
Ek�m Ayı Olağan Mecl�s 
Toplantısı’na gönderd�ğ� ya-
zılı mesajı �le Karaden�z’�n 
�lk ve tek gıda bankasının 
29 Ek�m’de Samsun’da açı-
lacağını duyurdu. Tam do-
nanımlı b�r market olarak 
yaklaşık 250 metrekarel�k 

kapalı alanda tasarlanan Ata-
Market Gıda Bankası’ndan 
sosyal yardım alab�lme kr�-
terler�n� taşıyan �ht�yaç sah�-
b� Atakumlular yararlana-
cak. Atakum Beled�yes� Sos-
yal ve Yardım İşler Müdür-
lüğü’ne başvuran yurttaşla-
ra, kr�terler� karşılamaları 
durumunda AtaKart �sm� ve-
r�len alışver�ş kartları dağıtı-
lacak. Bu kartlara aylık pe-
r�yotlarla sadece AtaMar-
ket’te kullanılab�len AtaPu-
an alışver�ş bak�yeler� yük-
lenecek. AtaKart sah�b� olup 
Atakum Beled�yes� Gıda 
Bankası’nın yararlanıcısı 
olan yurttaşlar, AtaMarket’e 
gelerek stokta bulunan gıda 
ve tem�zl�k ürünler�nden l�-
m�tler dah�l�nde alab�lecek. 
Yararlanıcılar, AtaMarket’�n 
kasa bölümünde AtaKartla-
rı’ndak� AtaPuanları kulla-
narak alışver�şler�n� tamam-
layacak.

ULUSAL
ORGANİZASYONLAR-

LA İŞ BİRLİĞİ
Atakum Beled�yes� Gıda 

Bankası’nda �ht�yaç sah�ple-
r�ne sunulacak ürünler�n te-
dar�k sürec� de ülke genel�n-
de gıda �srafının önlenmes�-

ne katkıda bulunacak. Üre-
t�m fazlası olan, tüket�m�n-
de b�r sakınca bulunmayan 
ancak ambalaj hatası nede-
n�yle �mhaya gönder�len, pe-
rakende z�nc�rler�nde son tü-
ket�m tar�h�n�n yaklaşması 
sebeb�yle zorunlu olarak raf-
tan �nd�r�len, bağış yoluyla 
ulaşan tüm gıda ve tem�zl�k 
ürünler� AtaMarket’�n rafla-
rında yer alacak. AtaMar-
ket’te Atakum Beled�ye-
s�’n�n paydaşı olan Özgür 
Bölüşüm Derneğ�, Türk�-
ye’de gıda bankacılığının 
ulusal organ�zasyonlarını yü-
rüten Temel İht�yaç Derneğ� 
(TİDER) ve Gıda Kurtarma 
Derneğ� �le de �şb�rl�ğ� ya-
pacak. Ülke genel�nde faal�-
yet gösteren �k� kuruluşun 
yönlend�receğ� bağışlar �le 
Atakum Beled�yes� AtaMar-
ket Gıda Bankası, daha 
fazla �ht�yaç sah�b�ne ulaşa-
cak.

GIDA BANKASI’NA
YAPILAN BAĞIŞLARA 

VERGİ MUAFİYETİ
Samsun, Karaden�z böl-

ges�n�n yanı sıra Türk�-
ye’n�n ve dünyanın farklı 
kentler�nde yaşayan tüm ha-
yırseverler, AtaMarket’�n 

rafları üzer�nden �ht�yaç sa-
h�b� yurttaşlara destek suna-
b�lmek �ç�n her türlü gıda, te-
m�zl�k maddes� ve nakd� ba-
ğışta bulunab�lecek. Hayır-
severler, şahıs ya da kurum 
olarak Atakum Beled�yes� 
AtaMarket Gıda Bankası’na 
yaptıkları bağış bedel�n�n ta-
mamını, Gel�r Verg�s� Ka-
nunu’nun 40. ve 89. madde-
ler�, KDV Kanunu’nun 17. 
maddes� ve 251 nolu Gel�r 
Verg�s� Genel Tebl�ğ� uya-
rınca Gıda Bankacılığı’nı 
Destekleme Faal�yetler� kap-
samında verg�den düşeb�-
lecek. Karaden�z’�n �lk ve 
tek gıda bankası AtaMarket, 
dünyanın dört b�r yanından 
gelen bağışları, kenttek� yar-
dıma muhtaç yurttaşlara 
ulaştıran kalıcı b�r dayanış-
ma köprüsü olacak. Atakum 
Beled�yes�, gerçekleşt�rd�ğ� 
gıda bankacılığı organ�zas-
yonu �le hem gıda �srafını 
önleyecek hem de yoksul-
lukla mücadele edecek.

HER ŞEY BAŞKAN 
DEVECİ’NİN

DAYANIŞMA ÇAĞRISI 
İLE BAŞLADI

Karaden�z’�n �lk ve tek 
gıda bankası AtaMarket’�n 
kuruluş sürec�, Türk�ye’n�n 
tüm dünya �le b�rl�kte müca-
dele ett�ğ� korona v�rüsü 
pandem�s�n�n �lk günler�ne 
dayanıyor. Mart ayında Tür-
k�ye’dek� �lk korona v�rüsü 
vakasının açıklanmasının ar-
dından b�rkaç hafta �çer�s�n-
de ülkede yaşam durma nok-
tasına geld�. 65 yaş üstü 
yurttaşlara get�r�len evde 
kalma zorunluluğu, hafta 
sonları uygulanan sokağa 
çıkma kısıtlamaları, bazı �ş 
yerler�n�n kapatılması g�b� 
gel�şmeler neden�yle çok sa-
yıda yurttaş zor günler yaşa-

maya başladı. Bu süreçte 
Türk�ye’dek� �lk dayanışma 
çağrısını yapan yerel yönet�-
c� olan Atakum Beled�ye 
Başkanı Av. Cem�l Devec�, 
Samsunlu hayırseverlere, 
“Komşusu açken tok yatan 
b�zden değ�ld�r” dey�ş�n� ha-
tırlattı. 

Madd� güce sah�p olan 
Samsunluların sah�p olduğu 
b�r�k�mler�n bu tür durum-
larda öneml� hale geld�ğ�n�n 
altını ç�zen Başkan Devec�, 
Atakum Beled�yes�’n�n ha-
yırseverler �le �ht�yaç sah�p-
ler� arasında b�r dayanışma 
köprüsü kuracağını açıkladı. 
B�rkaç gün �ç�nde hayata 
geçen organ�zasyon saye-
s�nde Atakum’da 10 b�nden 
fazla haneye gıda kol�ler� 
ulaştırıldı. Atakum Beled�-
yes�’n�n Samsun’u tek 
yürek hal�ne get�ren organ�-
zasyonu �şler duruma gel-
d�kten sonra mart ayının son 
günler�nde dayanışmayı ka-
lıcı hale get�recekler�n� 
açıklayan Başkan Devec�, 
Atakum Beled�yes�’n�n Sam-
sun’da gıda bankası kuraca-
ğını kaydett�.

ALTI AY İÇİNDE
PROJEDEN GERÇEĞE 

DÖNÜŞTÜ
Yaklaşık altı ay önce 

proje çalışmalarına başlanan 
Atakum Beled�yes� AtaMar-
ket Gıda Bankası, kısa süre-
de kullanıma hazır hale ge-
t�r�ld�. F�z�k� yapısını, Mak�-
ne İkmal Bakım ve Onarım 
Müdürlüğü ek�pler�n�n bele-
d�ye olanakları �le �nşa ett�ğ� 
AtaMarket, açılışı �ç�n gün 
sayıyor. Karaden�z’�n �lk ve 
tek gıda bankası AtaMarket, 
29 Ek�m’de Yen�mahalle 

Mahalles� 3075. Sokak 
No:17 Atakum/Samsun ad-
res�nde �ht�yaç sah�b� yurt-
taşlara h�zmet vermeye baş-
layacak. İht�yaç sah�b� Ata-
kumluların kolayca ulaşa-
b�lmes� �ç�n kent merkez�n-
de, toplu ulaşım olanakları-
na yakın b�r noktaya ko-
numlandırılan AtaMarket 
Gıda Bankası, Yen�mahalle 
Mahalles�’nde tramvay hat-
tının (raylı s�stem) geçt�ğ� 
İsmet İnönü Bulvarı �le oto-
büs ve dolmuş güzergahı 
olan Atatürk Bulvarı’nın 
(Samsun S�nop Karayolu) 
tam ortasında yer alıyor. 
Tramvay kullanan yurttaş-
lar, Yen�mahalle �stasyonun-
da �nerek b�rkaç dak�kalık 
yürüyüşün ardından Ata-
Market Gıda Bankası’na ula-
şab�l�yor. SAMULAŞ oto-
büsler� ya da dolmuş �le 
gelen yurttaşlar �se Yen�ma-
halle durağında �nd�kler�nde 
kısa sürede AtaMarket’e er�-
şeb�l�yor.

ATAMARKET TÜM
HAYIRSEVERLERİN 

DESTEĞİNİ BEKLİYOR
Gıda �srafını önleme ve 

yoksullukla mücadele etme-
y� amaçlayan Atakum Bele-
d�yes� AtaMarket Gıda Ban-
kası, hedefler�ne ulaşab�l-
mek ve dayanışmayı kalıcı 
hale get�reb�lmek �ç�n tüm 
hayırseverler�n desteğ�n� 
bekl�yor. AtaMarket’�n raf-
ları aracılığıyla dayanışma-
ya destek vermek �steyen 
herkes, gıda ve tem�zl�k 
ürünler�n�n yanı sıra nakd� 
bağışta da bulunab�l�yor. 
AtaMarket Gıda Bankası, 
Samsun’dak� hayırsever 
yurttaşların yanı sıra Türk�-
ye’n�n farklı kentler� ve dün-
yanın dört b�r yanında gur-
betç� olan tüm Samsunlular-
dan �ht�yaç sah�pler�ne ulaş-
tırmak üzere destek almayı 
hedefl�yor. 

AtaMarket, soğuk depo-
lama altyapısı �le kurban ve 
adak olarak kes�len büyük-
baş ya da küçükbaş etler�n� 
de kabul edecek. Atakumlu 
�ht�yaç sah�pler�, hayırsever-
ler�n bağışladığı tüm et 
ürünler�ne AtaMarket aracı-
lığıyla ulaşab�lecek.

Tes�s yıl sonuna hazır olacak

üret�m� yapılması hedefle-
nen enerj� santral�n�n kuru-
lum çalışmaları tüm hızıyla 
devam ed�yor. Yaklaşık 
2000 metrekare alan üzer�n-
de gerçekleşt�r�len çalışma-
larda artık son aşamaya ge-
l�nd�. Çaybaşı düzenl� depo-
lama alanında ek�pler�m�z 
�le b�r �ncelemede bulun-
duk. Burada kısa süre �ç�nde 

organ�k atıktan elektr�k üre-
t�m�ne başlayacağız. İlk 
etapta 5000 m3 lük gaz ba-
lonunun konuşlandırılacağı 
alanda �ncelemelerde bulun-
duk. Daha sonra elektr�k üre-
t�m�n�n yapılacağı alanlar-
dak� çalışmaları yer�nde �n-
celed�k. Her şey planladığı-
mız g�b� g�d�yor” d�ye ko-
nuştu.

ARITILAN SULAR
TAMAMEN

TEMİZLENDİ
Çaybaşı düzenl� depola-

ma tes�s�nde çalışmaların 
kısa süre �ç�nde tamamlana-
cağına sözler�n� ekleyen 
Genel Sekreter Alp, “Çay-
başı düzenl� depolama tes�-
s�m�z�n arıtmasında herhan-
g� b�r problem yok. Yapılan 
çalışmalarla arıtılan su ta-
mamen tem�zlend�. Öyle k� 
burada arıtılan su nerdeyse 
�ç�leb�lecek sev�yeye çıktı. 
Büyükşeh�r Beled�yes� ola-
rak modern b�r düzenl� de-
polama alanına sah�b�z. Ay-
rıca arıtmanın da tam devre-
de olması burada oluşab�-
lecek bütün problemler�n 
önüne geçt�. Burayla �lg�l� �l-
g�l� kurumların denet�mler� 
bel�rl� aralıklarla yapılıyor. 
Hedefim�z bu tes�sten yılda 
16 m�lyon kw elektr�k üre-
terek Türk�ye’de örnek b�r 
beled�ye olmak” ded�. BALIKÇILARIN YÜZÜNÜ

PALAMUT GÜLDÜRDÜ
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Türkiye Futbol Federasyo-
nu Başkanvekili ve Amatör 
Futbol Sorumlusu Ali Düş-
mez yaptığı açıklamayla 
2019-2020 Bal Sezonu'nu de-
ğerlendirdi: "Bilindiği gibi 
BAL'ın bu sezon 10.yılını ta-
mamladık. 9 yıldır sorunsuz 
devam eden Bölgesel Ama-
tör Lig 10. Sezonunda Covid-
19 salgını nedeniyle sıkıntılı 
bir dönem geçirmiştir. Bütün 
sıkıntılara rağmen TFF Yöne-
tim Kurulu olarak 2019-2020 
sezonunda kulüplerimizi ve 
tüm paydaşlarımızı mutlu 
eden kararlar verdik. BAL ta-

Kadınlar Hentbol Süper 
Ligi’nde mücadele eden tem-
silcimiz Görele Belediyespor 
ligdeki ilk puanını Üsküdar 
Belediye Spor Kulübü karşı-
sında aldı.

Ligin ilk hafta maçında iç 
sahada Kastamonu temsilcisi-
ne mağlup olan Sultanlar, 
ikinci haftada deplasmanda 

Giresunspor’un genç 
orta saha oyuncularından 
Atakan Doğanay, Üçüncü 
Lig ekiplerinden Erbaas-
por’a kiralandı.

Hakan Hoca, bu futbol-
cuyu kiraya göndermeye 
pek sıcak bakmıyordu ancak 
Erbaaspor’un ısrarı üzerine 
Atakan sezon sonuna kadar 
3. Lig ekibine kiraya verildi.

Yeşil-beyazlılarda orta saha oyuncusu Alperen Aydın, 
transferin son gününde kiralık olarak Gümüşhanespor’un 
yolunu tuttu.

Görev yaptığı orta sahada tecrübeli birçok oyuncu ol-
ması nedeniyle forma şansı bulması zor gözüken Alperen 
Aydın, TFF 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor’a sezon bi-
timine kadar kiraya gönderildi. Alperen geçen sezon ise 
1922 Konyaspor’a kiralık olarak gitmişti.

03-04 Ekim tarihlerinde Gümüşhane’de yapılan Türkiye 
Yol Bisikleti Şampiyonasında Gençlik spor Bisiklet takımı-
mız (Damlanur Bayraktar, Mehlika Elmalı, Elif Ömerbeyoğ-
lu ) Büyük Bayanlar kategorisinde, Yol Yarışması Türkiye 
Şampiyonu oldu.

Yine aynı yarışmada Genç Bayanlar kategorisinde 
Gamze Öztürk ilk gün saate karşı 3.lük, 2.günde Yol Yarışı 
2. si oldu. Kurumun Bisiklet Antrenörü Soner Çiçekoğlu 
şampiyonada yarış direktörü olarak görev aldı.

“BAL’ı sağlıklı b�r şek�lde başlatmak �st�yoruz”
TFF Başkanvek�l� Al� Düşmez; "2020-21 Sezonunu sağlıklı b�r şek�lde başlatmak en büyük arzumuz" ded�.

mamlanabilseydi sadece 9 
takım 3. Lig'e çıkacakken, 20 
takımımızı 3. Lig'e çıkardık. 
BAL'da küme düşmeyi kaldır-
dık. 

60 civarında takımız yerel 
lig takımlarıyla baraj maçı oy-

nayacak BAL'da kalıp kalma-
ma mücadelesi verecekken, 
bu maçları oynatmayarak 
hem BAL takımlarımızın hem 
de yerel lig takımlarımızın 
2020-2021 sezonunda 
BAL'da mücadele etmesine 

karar verdik. 
Yerel ligden direkt BAL'a 

çıkan ve BAL'da kalan toplam 
268 takımımızla 2020-2021 
Sezonunu sağlıklı bir şekilde 
başlatmak en büyük arzu-
muz."

B�s�klet Takımı
Türk�ye Şamp�yonu

Görele Beled�yespor �lk puanını aldı

karşılaştığı Üsküdar Beledi-
yesi Spor Kulübü ile 32-32 
berabere kalarak ligdeki ilk 
puanını hanesine yazdırdı. Bi-
rinci devre periyodu 16-16 
biten maçın ikinci yarısında 
da aynı skorla tamamlandı. 

Ekibimizde kaptan Perihan 
gollerin 16’sına imza attı. 

Ligdeki ilk puanını elde 
eden Görele Belediyespor 
önümüzdeki Pazar saat 
16.00’da iç sahada Yalıkavak 
Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Atakan Erbaa’ya
Alperen, Gümüşhaneli oldu
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Giresunspor’da teknik 
adam Hakan Keleş, lige veri-
len aradan sonra çok daha iyi 
bir duruma geleceklerini söy-

Yeşil-beyazlıların takım kaptanı Eren 
Tozlu, ilerleyen haftalarda daha iyi bir Gire-
sunspor izlettireceklerinin sözünü verdi.

Tecrübeli forvet oyuncusu; “Boluspor kar-
şılaşması zor bir maç oldu. Kendi sahamızda 
kazanmak istiyorduk. Geçen hafta Bursaspor 
deplasmanında kazanmıştık. 

Boluspor karşısında da galip gelerek seri-
ye dönüştürme arzumuz vardı. Bursaspor mü-
sabakasında olduğu gibi yine yenik duruma 

Giresunspor’un genç oyun-
cularından Kerem Kalafat, ba-
şarılı sonuçların devamının ge-
leceğini ifade etti.

Genç sağ bek; “Hafta içeri-
sinde antrenmanlarımızı çok iyi 
değerlendirerek Boluspor ma-
çına çok iyi hazırlanmıştık. Bo-
luspor karşısında ilk yarı istedi-
ğimiz oyunu sergileyemedik 
ama ikinci devrede değişiklikler 
sayesinde daha iyi bir oyun or-
taya koyduk. Son dakika golüy-
le de olsa galip geldiğimiz için 
çok mutluyuz. İnşallah bu gali-
biyetin devamını getireceğiz” 
şeklinde konuştu.

Giresunspor’un savunma oyuncula-
rından Sadi Karaduman, çok kaliteli bir 
ekip oldukların vurguladı. Başarılı 
oyuncu; “Geçen hafta olduğu gibi geri-
den gelerek maçı kazandık. Biz çok ka-
liteli bir ekibiz. 

Giresunspor’un Brezilyalı oyuncusu Sergio, çok kısa süre-
li forma şansı bulsa da hocasının beğenisini kazanmayı ba-
şardı.

Son üç karşılaşmada da oyuna sonradan dahil olan kanat 
oyuncusu, Boluspor maçında Anthony’nin attığı golün orta-
sını yapan oyuncu olmuştu. Hakan Hoca, Sergio’nun her 
geçen hafta daha da iyi duruma geleceğine inanıyor.

‘Ara b�ze �laç g�b� gelecek’ d�yen Hakan Hoca: “Yed� puan topladık. Daha �y�s� de olab�l�rd� 
ama kaybett�kler�m�z�n telafis� mümkün. Hedefled�ğ�m�z noktaya mutlaka geleceğ�z”

G�resunspor güzel
leyerek; “Güzel günler göre-
ceğiz” dedi.

Boluspor ile oynadıkları 
karşılaşmanın ilk devresinde 

iyi oynayamadıklarını ancak 
ikinci bölümde değişikliklerle 
maçı çevirmeyi başardıklarını 
anımsatan Hakan Hoca; “Se-

zonun ilk hafta maçları özel-
likle bizim gibi takımlar açı-
sından zordur. Biz yeni bir 
ekibiz ve ilk dört haftada ma-
alesef uyum konusunda sı-
kıntılar yaşadık ama her şeye 
rağmen Bursaspor maçının ar-
dından Boluspor karşısında 
da geriden gelerek galip gel-
meyi başardık” ifadelerini kul-
landı.

ARA İLAÇ GİBİ GELECEK
Madinda ve genç 

Kerem’in milli maçlar sonra-
sında takıma katılacağını kay-
deden teknik patron Keleş; 
“Çarşamba günü toplanaca-
ğız ve hazırlıklarımıza başla-

yacağız. Ankaraspor maçı ön-
cesinde çok iyi bir hazırlık dö-
nemi geçireceğiz. Planlama-
da bir değişiklik olmadığı tak-
tirde hafta sonu Çaykur Ri-
zespor ile hazırlık maçı yapa-
cağız. Ara bize ilaç gibi ge-
lecek. Oynadığımız maçlarda-
ki artılarımızı, eksilerimizi ma-
saya yatıracağız. Yedi puan 
topladık. Daha iyisi de olabi-
lirdi ama kaybettiklerimizin 
telafisi mümkün. Biz iyi bir 
takımız. İnanıyoruz ki bizim 
adımıza sonu güzel biten bir 
sezon olacak. Giresunspor he-
deflediği noktaya mutlaka ge-
lecektir” şeklinde konuştu.

günler görecek
Kaptan sözü

düştük ama geriden gelip yine kazanmayı ba-
şardık. 

İki hafta önce de Menemenspor karşısın-
da son dakika golüyle iki puan yitirmiştik. 
Bu hafta ise son dakikada biz attık. Bizim 
adımıza mutluluk verici. 

Milli maç nedeniyle verilen arada çok iyi 
çalışacağız ve bu oyunumuzun üzerine koya-
rak ilerleyen haftalarda daha iyi bir Gire-
sunspor izlettirmek amacındayız” dedi.

“B�z çok kal�tel�y�z”
Yeni bir takımız ve böyle maçları ka-

zanmak kolay değil. Milli arada çok 
daha iyi çalışma şansımız olacak. Bizim 
bir hedefimiz var ve bu hedef doğrul-
tusunda en iyi sonuçları elde etmeye 
çalışacağız” diye konuştu.

Z�rven�n �k� adım uzağında
Giresunspor, 

ilk dört haftanın 
sonunda ilk ikinin iki 

puan gerisinde kaldı. Ye-
şil-beyazlılar, ilk dört maçın-
da iki galibiyet, bir beraberlik 

ve bir de yenilgi elde etti. 
Ligde İstanbulspor ve Altınor-
du dokuz puanla ilk iki sırada 

yer alırken, Samsunspor, 
Adana Demirspor ve Tuzlas-
por’un sekiz puanı bulunu-
yor. Altay ile Ankara Keçi-

örengücü de Giresuns-
por gibi yedi puanlı 

takımlardan.

Kerem: “Devamını get�receğ�z”

Sergio göz dolduruyor
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