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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başka-
nı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2019-2020 yılı sezo-
nunda Karadeniz Bölgesi’nden ihracat rakamlarının arttığı-
nı ifade ederek, “2 milyar TL Karadeniz Bölgesi’ndeki çift-
çilerimizin cebine fazladan girmiş oldu ve 300 milyon 
dolar da ihracatımıza ciddi net bir artış sağlanmış oldu” 
dedi.  Devamı Sayfa 3’te

Giresun İl Müftülüğünce 
düzenlenen 2020 Yılı Mev-

Fındık fiyatının düşüşe 
geçtiği bir dönemde Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Mü-
dürü Ahmet Güldal’ın Trab-
zon, Giresun ve Ordu illerin-
de alıcı temsilcileri ile bir 
araya gelerek, TMO’nun 31 

Giresun 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 
bir bölümün 2 Kasım Pazartesi günü itibariyle sağlık hiz-
meti vermeye başlayacak. Yeni hastanede radyoterapi ci-
hazı dahil 137 kalem tıbbi cihaz bulunacağı belirtilirken, 
14 bloktan oluşan yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
108 adet poliklinik odası, 16 ameliyathane, 34 yakalı diya-
liz merkezi, 17 yataklı kemoterapi ünitesi, 91 adet tek ya-
taklı oda, 86 afet çift yataklı oda ve 78 adet yoğun bakım 
yatağı bulunacak. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 17’si 
Prof. Dr., 19’u Doç. Dr. 50’si Öğr. Üyesi, 49’u asistan, 39’u 
uzman, 31’ide pratisyen doktor olmak üzere toplam 205 
doktorun sağlık hizmeti sunacağı belirtildi.

Devamı Sayfa 3’te

Tirebolu’da okuldan fırsat buldukça bir tamirhanede 
çırak olarak çalışan 15 yaşındaki genç, ağaç motoruyla bi-
sikletini bir araya getirerek moto-bisiklet yaptı. Plakası Ata-
kan 28 olan moto-bisikletiyle ilçede ulaşım sağlamaya baş-
layınca da herkesin dikkatini çekti.  Devamı Sayfa 3’te

“TMO’nun açıklaması fındık
üret�c�s�n�n el�n� kolunu kırmıştır”

G�resun Z�raat Odası Başkanı Nur�tt�n Karan, b�r devlet kurumu olan TMO’nun başındak� 
Genel Müdür Ahmet Gündal’ın alıcının mı? yoksa üret�c�n�n m�? yanında yer aldığını sordu.

Aralık 2020 tarihinde fındık 
alımım kampanyasını sonlan-
dıracağı yönünde açıklama-
larda bulunmasını eleştiren 
Nurittin Karan “TMO genel 
müdürü fındıkta üreticinin is-
tikrarları yükselişinin mi? 

yoksa alıcıların mı istikrarlı 
yükselişini savunmaktadır. 
Kaldı ki, dolar kuru yükselişi-
ni sürdürürken fındık fiyatın-
daki düşüşü nasıl izah eder 
ve açıklayabilirler” ifadelerini 
kullandı. Devamı Sayfa 3’te

“350 yataklı yen� hastanede, 205
doktor sağlık h�zmet� sunacak”

Ak Part� P�raz�z’de 7’nc� kongres�n� yaptı

Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın katılır-
ken.Başkan Aşık'ın yönetim kurulu, Kadir 
Şenel,Oktay Duygun,Kadir Aşık, Mehmet 
Karadeniz,Necip Aytemür,Tülay Öztürk,Ya-
semin Şahin,Recep Gürsoy,Talat Çeti-
ner,Doğukan Arslan,Dursun Şimşek,Özkan 
Bozkurt,Kadem Vayni,Hüseyin Öztürk’ten 
oluştu.

Ak Parti Piraziz İlçe Başkanlığı 7. Ola-
ğan Kongresi gerçekleşti.

Piraziz Ziraat Odası Başkanı Ünal 
Aşık’ın tek aday olarak girdiği kongrede 
yeni başkan Ünal Aşık oldu. Kongreye; Ak 
Parti Artvin Milletvekili, Bölge Koordinatö-
rü Erkan Balta, Ak Parti Giresun Milletveki-
li Kadir Aydın, İl Başkanı Kenan Tatlı ve İl 

Ağaç motorundan moto-b�s�klet yaptı

G�resun’da Mevl�d-� Neb� Haftası etk�nl�kler�
lid-i Nebi Haftası İstişare 
Toplantısında konuşan İl Müf-

tüsü Muhittin Oral, hafta bo-
yunca yapılacak etkinlikler 
hakkında bilgi verdi. Hz. Mu-
hammed’in (s.a.s.) dünyayı 
teşriflerinin yıldönümü vesi-
lesiyle Diyanet İşleri Başkan-
lığı koordinesinde her yıl kut-
lanan Mevlid-i Nebi Haftası 
kapsamında il ve ilçe müftü-
lüklerince ülke genelinde 
programlar düzenleniyor.

Devamı Sayfa 2’de

Giresun Belediyesi Fen İşleri ekipleri şehrin birçok noktasındaki fa-
aliyetleriyle vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Ekipler tara-
fından daha önce tespiti yapılan ve vatandaşların da taleplerinin yer 
aldığı program kapsamında çalışma yürütülerek mahallelerde ki ek-
siklikler gideriliyor.

Alt yapı yenileme ve hat çalışmaları sonunda, meydana gelen arı-
zaların önüne geçilmesi hedeflenirken çalışmaların düzenli olarak 
devam edeceği bildirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada: 
“Her geçen gün büyüyen ve gelişen şehrimizde, vatandaşlarımızın ka-
liteli ve konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları için çalışmaları-
mız belirlenen program çerçevesinde hızla devam ediyor. Vatandaşla-
rımızın huzuru ve refahı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” denildi.

Fen �şler� çalışıyor
mahalleler güzelleş�yor

Millî Eğitim Bakanlığı, 
yüz yüze ve uzaktan eği-
timde aşamalı geçiş planı 
doğrultusunda 2 Kasım 
2020 Pazartesi günü itiba-
rıyla başlayacak üçüncü aşa-
manın uygulama programı-
nın detaylarını 81 ile gön-
derilen yazıyla paylaştı.

Devamı Sayfa 4’te

Giresun Valisi Enver Ünlü, tarihi Zeytinlik Semtini ziya-
ret ederek, semte yapılan restorasyon ve sokak iyileştirme 
çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Ünlü ;“Kentsel sit alanı olan Zeytinlik Mevkii’nde 
gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledik. 
El birliğiyle Giresun’umuzun zenginliklerini ve kültürel mi-
rasını canlı tutarak turizmi geliştirmek önemli hedeflerimiz 
arasında” ifadelerini kullandı.

Val� Ünlü “Şehr�m�z�n özgün dokusunu koruyoruz”

Yüz yüze eğ�t�mde üçüncü aşama başlıyor

Güldal: “2019-2020 sezonunda, 2.3 m�lyar
dolarlık tarımsal �hracat rekoruna ulaşıldı”
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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
Karaden�z Bölges�’nde 

TMO’nun fındık alım nokta-
larını z�yaret eden Güldal, be-
raber�ndek� heyet �le b�rl�kte 
Türk�ye Z�raat Odaları B�rl�-

G�resun Prof. Dr. İlhan Özdem�r Eğ�t�m Ve Araştırma 
Hastanes� G�r�ş�msel Radyoloj� Ün�tes� G�resun’da kurul-
duğu günden �t�baren b�rçok hastaya ş�fa oldu. D�yal�z has-
talarının en büyük sorunu olan damaryolu problem�n� 
çözme konusunda �se öneml� b�r müdahale gerçekleşt�r�ld�.

Damaryolu problem�yle �lg�l� çözüm noktasında müda-
haley� gerçekleşt�ren öğret�m üyes� Doç. Dr. Tümay Bekc� 
yaptığı açıklamada;"Bugün yıllardır d�yal�z hastası olan 73 
yaşında hastamıza d�yal�z olması �ç�n vücudunda kullanıl-
ması gereken h�çb�r damar yolu kalmadığı ve per�ton d�ya-
l�z�nden de fayda görmed�ğ� �ç�n ülkem�zde sayılı merkez-
de uygulanab�len transhepat�k akses� (karac�ğerden kalbe 
ulaşan damarları kullanarak) kullanarak d�yal�z kateter� yer-
leşt�rd�k. Hastamız �şlem sonrası d�yal�ze g�reb�leceğ� 
damar yoluna kavuşmuş oldu.

Pandem� günler�nde tüm korunma önlemler�n� alarak 
hastamıza ve ek�p çalışanlarımıza güvenl� b�r g�r�ş�m olana-
ğı sağladık. G�resun’da �lk defa yapılan ve ş�md�ye kadar 3 
hastanın yararlandığı bu uygulamaya �şt�rak eden G�r�ş�m-
sel Radyoloj� ve Anj�o ün�tes� çalışanlarına teşekkür ede-
r�m" �fadeler�n� kullandı.

Alucra Beled�yes� sanay� esnafının yıllardır ş�kayet et-
t�kler� çamur ve toz sorununu çözüme kavuşturuyor.Fen 
�şler�n�n koord�nel� olarak yaptığı çalışmada yıllardır ş�-
kayet konusu olan Alucra sanay� s�tes�n�n meydanına k�-
l�tl� parke taş döşeme çalışmaları başlatıldı.

3 b�n metrekare Alana yapılacak çalışmada k�l�t taşı 
döşeme önces� Beled�ye �ş mak�neler�yle zem�n tesfiye 
ve dranaj çalışmaları tamamlandı. Kelk�t'den alınan taş-
larda döşenmes� �ç�n sanay� s�tes�ne get�r�ld�. San�ye es-
nafları; "Kış aylarında per�şan oluyorduk, yağmur suları 
çukurlar oluşturuyordu. Yaz aylarında �se tozdan, toprak-
tan, dumandan çalışamıyorduk, sağolsun beled�yem�z yıl-
lardır ş�kayet ett�ğ�m�z bu soruna çözüm ürett�, ses�m�ze 
kulak Verd� şuanda yapılan çalışmalardan dolayı Alucra 
Beled�ye Başkanı Suat Aybar ve ek�b�ne teşekkür eder�z" 
ded�ler.

1. Sayfadan Devam
Mevl�d-� Neb� Hafta-

sı’nda Hz. Peygamber� an-
maktan anlamaya yönel�k 
b�rçok program düzenlene-
ceğ�n� bel�rten Müftü Oral, 
D�yanet İşler� Başkanlığın-
ca 2020 Yılı Mevl�d-� Neb� 
Haftası temasının “Peygam-
ber�m�z ve Çocuk” olarak 
bel�rlend�ğ�n� hatırlatarak 
şunları kaydett�:”Hz. Pey-
gamber�n sünnet�n� günü-
müz dünyasıyla buluştur-
mayı, onun rahmet mesajla-
rını z�h�n ve gönüllere ulaş-

Doğu Karaden�z Kalkınma Ajansı’nın 
(DOKA) dönem başkanlığını yürüten 
Ordu Val�s� Tuncay Sonel’�n taleb� üzer�-
ne 9 Körfez ülkes�nden gelen ve 24 k�ş�-
den oluşan heyet, Ordu’nun tanıtımını ya-
pacak.

9 farklı Körfez ülkes�nden gelen ve �ç-
ler�nde seyahat acentes� sah�b�, �ş �nsanı 
ve sosyal medya fenomen� olan heyet 
Ordu’ya geld�.

4 günlük gez� programı kapsamında 
Ordu’nun tur�zm dest�nasyonlarını ge-
zecek olan seyahat acentes� sah�pler�, �ş �n-
sanları ve sosyal medya fenomenler�, dü-
zenlenen akşam yemeğ� programında pro-
tokol mensupları ve tur�zm sektör tems�l-
c�ler�yle b�r araya geld�.

Ordu'nun tur�zm potans�yel�n�n tanıtıl-
dığı yemek programında b�r konuşma 
yapan Val� Tuncay Sonel, Ordu’nun Tür-
k�ye’n�n en güzel �ller�nden b�r�s� olduğu-
na d�kkat çekerek, den�z�yle, yaylalarıyla, 
göller�yle, m�safirperver �nsanlarıyla, yö-
resel tatlarıyla, kültürüyle, tar�h�yle, ek-
s�ks�z b�r güzell�ğe sah�p olduğunu vurgu-
ladı.

“B�r kaç gün �çer�s�nde �l�m�z� daha da 
�y� tanıyacak, gördükçe aşık olacaksınız” 
d�yen Val� Sonel, Ordu’nun görülmeye 
değer yerler� olduğunu söyled�.

Val� Sonel, m�safirler�n kend�ler� �ç�n 
öneml� olduğunu da hatırlatarak sözler�n� 
şöyle tamamladı: “S�zler, b�z�m �ç�n 
öneml�s�n�z. Öncel�kle uzaklardan geld�-

Ak Part� Görele Gençl�k Kolları ve Türk Kızılayı 
G�resun Kan Bağış Merkez� ortaklaşa kan bağışı kam-
panyası düzenlend�.

AK Part� Görele Gençl�k Kolları ve Türk Kızılay 
G�resun Kan Bağış Merkez�’n�n tarafından ortaklaşa 
kan bağışı kampanyasına Beled�ye Başkanı Tolga Ere-
ner, Ak Part� Görele İlçe Başkanı Kam�l Ok, Ak Part� 
Görele Kadın Kolları Başkanı Mav�ş Kesk�n, Ak Part� 
Görele Gençl�k Kolları Başkanı Hüsey�n Hayta ve va-
tandaşlar katıldı.Beled�ye Başkanı Tolga Erener, sağlı-
ğı elver�şl� herkes� Kızılay’a kan bağışı yapmaya 
davet ederek, “Hem �ht�yacı olan �nsanlara faydamız 
olması hem de kend� sağlığımız �ç�n, sağlığı elver�şl� 
olan herkes� kan bağışlamaya davet ed�yoruz” ded�.

Üret�c�ler�n TMO yer�ne serbest p�yasayı terc�h etmeler�

ğ� Yönet�m Kurulu Üyes� 
Arslan Soydan ve z�raat 
odası başkanları �le b�r araya 
geld�. Burada basın açıkla-
masında bulunan Güldal, 
2019-2020 yılında 2.3 m�l-

yar dolarlık b�r tarımsal �hra-
cat rekoruna ulaşıldığını, 2 
m�lyar TL Karaden�z Bölge-
s�’ndek� ç�ftç�ler�n ceb�ne 
fazladan g�rd� sağlandığını 
ve 300 m�lyon dolar da �hra-

catta c�dd� b�r artış sağlandı-
ğını �fade ett�.

Fındık hakkında açıkla-
malarda bulunan Güldal, 
“Fındık sah�plen�ld�kçe ve 
fındığa �lg� göster�l�nce üre-
t�c�m�z, sanay�c�m�z kazanı-
yor. Burada herkes�n emeğ� 
var. Bu yıl alım noktalarımız 
y�ne açık ama fındık alımları 
TMO’ya gelm�yor. Alım dö-
nem� �le beraber açıklanan fi-
yatların üzer�nde serbest p�-
yasanın seyretmes� dolayısı 
�le özel sektöre kanal�ze 
oldu. Zaten amaç hasıl 
olmuş oluyor. B�z�m refe-
rans fiyatımız altına düşme-
den, üzer�nde b�r fiyatla üre-
t�c�ler�m�z�n memnun olaca-
ğı b�r fiyat t�carete konu olu-
yor. bu �sten�len b�r durum” 
ded�.

“FINDIKTA KALİTE
ARTIYOR”

TMO’nun, üret�c�n�n 
zarar etmes�n� engellemek 

adına gayret gösterd�ğ�n� ve 
referans fiyat bel�rled�ğ�n� an-
latan Güldal, "Bu amaca ula-
şıldı. Bu süreçte en güzel 
haber, üret�c�ler�n bahçeler�-
ne olan �lg�s�n�n artması. Şu 
andan �t�baren ç�ftç�ler�m�z 
beklemeden bahçeler�n ha-
zırlıklarına başlamış durum-
da. Bu çok sev�nd�r�c� ve �n-
şallah �lerleyen günlerde fın-
dıktak� kal�tey�, ver�m� ve 
katma değer� �le üret�m� art-
tırmanın �şaret�d�r” �fadeler�-
ne yer verd�.

"TMO FİYATLARI 

MAKUL KARŞILANDI”
TMO tarafından açıkla-

nan referans fiyatların sade-
ce fındıkta değ�l, tüm ürün-
lerde makul karşılandığını 
anlatan Güldal, “Bu sene sal-
gın dolayısı �le b�raz p�yasa 
yükselerek devam ett�, fın-
dıkta da bu durum görüldü. 
P�yasada bu denl� dalgalan-
malar süre �çer�s�nde olağan 
şeyler. Ancak halen 
TMO’nun referans fiyatının 
üzer�nde b�r değer bulduğu-
nu görüyoruz. Bu noktada ba-
kıldığında bu süreç 2020 yılı 

31 Aralık tar�h�ne kadar 
TMO alım görev� devam ed�-
yor. 2 aydan fazla b�r gün 
var, bu sürec� de �zleyeceğ�z. 
Şu anda üret�c�ler�m�z elle-
r�nde fındıkları var bunun ne-
den� de üret�c�ler�m�z büyük 
masraf kalemler�ne g�rmed� 
ve g�der kalemler� düştü. 
Çok fazla �ht�yaç duyulma-
dığını da görüyoruz. Bu sü-
reçte üret�c�m�z�n fındığının 
değer�n� bulduğunu düşün-
düğü tar�hte değerlend�rece-
ğ�n� tahm�n ed�yoruz” d�ye 
konuştu.

DOKA’dan Körfez ülkeler�ne Ordu tanıtımı

n�z. Bugün �lk gün ama b�z �nanıyoruz k� 
bu dostluklar, bu �st�şareler, bu g�d�p gel-
meler devam edecek. B�z �st�yoruz k�, s�z-
lerle beraber şehr�m�z güzel b�r şek�lde ta-
nıtılsın. M�safirler�m�z Ordu’muzun bu gü-
zell�kler�n� görsünler, oks�jen� doyasıya 
tatsınlar. Bu tür buluşmaların güzell�kler 
get�rmes�n� temenn� ed�yoruz. Hem a�lele-
r�n�ze, memleket�n�ze, hem de orada yaşa-
yan tüm yöre �nsanlarımıza Ordu’muz-
dan, Türk�ye’m�zden kucak dolusu selam 
ve sevg�ler�m�z� gönder�yoruz. İy� k� gel-
d�n�z, hoş geld�n�z.”

Yemekte Ordu Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkanı Dr. Mehmet H�lm� Güler de b�r 
konuşma yaparak, Ordu’nun tab�at güzel-
l�kler�yle ve yatırım �mkanlarıyla güzel 
b�r gelecek vaat ett�ğ�n� söyled�.

Güler, sözler�n� şöyle tamamladı: “Bu-
rada kend�n�z� ev�n�zde h�ssed�n. Burası 
hep�n�z �ç�n kollarını açmış, s�zler� ağırla-
mak �st�yoruz ve burada kend� ev�n�zde ra-
hatlıkla yaşayab�leceğ�n�z b�r ortamı s�z-
lere hazırlayacağız. 

Aynı zamanda kültürümüz, �nancımız 
b�r olduğu �ç�n kend�n�z� yabancı h�sset-
meyeceks�n�z. S�z� ağırlamaktan dolayı 
son derece mutluyuz. Tekrar �l�m�ze hoş 
geld�n�z d�yorum.”

Körfez ülkeler�nden gelen seyahat 
acenteler� sah�pler�, �ş �nsanları ve sosyal 
medya fenomenler�nden oluşan 24 k�ş�l�k 
ek�p, 4 gün boyunca Ordu’nun tur�st�k 
öneme sah�p yerler�n� gezecek.

“Peygamber�n mesajlarını z�h�nlere
ve gönüllere ulaştırmayı amaçlıyoruz”

tırmayı amaçlıyoruz. Sevg�l� 
Peygamber�m�z Hz. Mu-
hammed (s.a.s.), her konuda 
en güzel örnek olduğu g�b� 
çocuklara karşı şefkat� ve 
merhamet� �le de tüm �nsan-
lığa örnek olmuştur. Pey-
gamber�m�z (s.a.s.) başta 
kend� çocukları ve torunları 
olmak üzere bütün çocuk-
larla yakından �lg�lenm�ş, 
onlarla �lg�l� yapılması gere-
ken şeyler� doğumlarından 
�t�baren b�zzat uygulayarak 
ev halkına, ashabına ve on-
ların şahsında da tüm üm-

met�ne örnek b�r davranış 
olarak gösterm�şt�r. Pey-
gamber�m�z, çocuklara şef-
katle davranarak başlarını 
okşamış, öperek sevg�s�n� 
gösterm�şt�r. B�r gün Pey-

gamber Efend�m�z torunu 
Hasan’ı öptü. Bunu gören 
Akra b. Hab�s, ‘Ben�m on 
tane oğlum olduğu halde h�ç-
b�r�n� öpmed�m’ ded�. 
Bunun üzer�ne Peygamber�-
m�z ona baktı ve ‘Merhamet 
etmeyene merhamet olun-
maz’ buyurdu. Çocuklarla 
�l�şk�ler�m�zde Hz. Peygam-
ber� (s.a.s.) örnek almalı, 
kız-erkek ayırımı yapmadan 
onlara sevg�, şefkat ve mer-
hametle muamele etmel�y�z 
ve onları geleceğe yönel�k 
olarak a�leden başlamak 
üzere en güzel şek�lde eğ�t-
mel�y�z. Çocuklarımızın b�z-
lere Allah’ın emanet� oldu-
ğunu ve onların geleceğ�m�z 
olduğunu da asla unutma-
malıyız.”

Eynes�l İlçe Müftülüğü 
ev sah�pl�ğ�nde düzenlenen 
toplantıya İl Müftüsü Mu-
h�tt�n Oral, İl Müftü Yar-
dımcıları Yusuf Genç ve 
Özlem Gülbe �le �lçe müftü-
ler� katıldı.

GRÜ G�r�ş�msel Radyoloj�
ek�b�nden öneml� müdahale

Alucra Beled�yes�, sanay� esnafının sorununu çözüyor

Ak Part�’l� gençlerden kan bağışı kampanyası
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1. Sayfadan Devam
G�resun Z�raat Odası Başkanı Nur�tt�n Karan, b�r dev-

let kurumu olan TMO’nun başındak� Genel Müdür 
Ahmet Gündal’ın alıcının mı? yoksa üret�c�n�n m�? ya-
nında yer aldığını sordu. Yazılı b�r açıklama yapan 
Karan, fındık fiyatında oynanan oyuna en başta devlet 
adına ürün alımı yapan TMO’nun karşı durması ve ona 
göre hareket etmes� gerekt�ğ�n� kaydett�.

TMO Genel Müdürü Güldal’ın fındık fiyatının düşü-
şe geçt�ğ� b�r dönemde Trabzon’da, G�resun’da ve 
Ordu’da t�caret borsalarını z�yaret ederek, alıcı tems�lc�-
ler� �le görüş alışver�ş�nde bulunmasının h�çte şık görün-
tü olmadığını �fade eden Karan, “Tarım ve Orman Ba-
kanlığına bağlı olan Toprak Mahsuller� Ofis�’n�n b�r�nc� 
görev� b�z�m b�ld�ğ�m�z tarımsal alanda Türk ç�ftç�s�n�n 
hak ve menfaatler�n� korumak ve devlet adına müdah�l 
alım görev�n� yer�ne get�rmekt�r. Başındak� genel mü-
dürde devlet tarafından atanmış memurdur. TMO g�b� ta-
rımsal alanda öneml� b�r görev üstlenen b�r kurumun ba-
şındak� devlet memurunun her sezon spekülasyona açık 
ve bugünlerde fiyatı üzer�nde oyun kurulmaya çalışan 
fındıkla �lg�l� alıcıların yanında yer alırcasına boy gös-
termes� üret�c�ler� üzmüştür. Bu tutum ve davranışın yanı 
sıra genel müdürün TMO’nun 2020 yılı fındık alım kam-
panyasını 31 Aralık’ta kapatacağını açıklaması da fındık 
fiyatını düşürmeye çalışanların el�n� güçlend�r�rken, üre-
t�c�n�n el�n� kolunu kırmıştır. TMO genel müdürü fındık-
ta üret�c�n�n �st�krarları yüksel�ş�n�n m�? yoksa alıcıların 
mı �st�krarlı yüksel�ş�n� savunmaktadır. Kaldı k�, dolar 
kuru yüksel�ş�n� sürdürürken fındık fiyatındak� düşüşü 
nasıl �zah eder ve açıklaya b�l�rler” ded�.

T�rebolu’da 
okuldan fırsat bul-
dukça b�r tam�rha-
nede çırak olarak 
çalışan 15 yaşında-
k� genç, ağaç moto-
ruyla b�s�klet�n� b�r 
araya get�rerek mo-
to-b�s�klet yaptı. 
Plakası Atakan 28 
olan moto-
b�s�klet�yle �lçede 
ulaşım sağlamaya 
başlayınca da her-
kes�n d�kkat�n� 
çekt�.
Devamı Sayfa 3’te

1. Sayfadan Devam
G�resun Sağlık İl Müdü-

rü Ahmet Bal, G�resun 350 
yataklı Eğ�t�m ve Araştırma 
Hastanes�’n�n b�r bölümün 2 
Kasım Pazartes� günü �t�ba-
r�yle sağlık h�zmet� vermeye 
başlayacağını açıkladı.

İl Sağlık Müdürü Bal, G�-
resun 350 yataklı Eğ�t�m ve 
Araştırma Hastanes�’nde dü-
zenled�ğ� basın toplantısın-
da, mevcut G�resun Prof. 
Dr. İlhan Özdem�r Eğ�t�m 
ve Araştırma Hastanes�’n�n 
29 Ek�m’de �t�baren kısım 
kısım taşınmaya başlayaca-
ğını, �lk etapta N�zam�ye 
Mahalles�’ndek� ek b�nada 
sağlık h�zmet� veren ve göz, 
c�ld�ye ve fiz�k tedav� pol�k-
l�n�kler�n taşınacağını �fade 
ett�. Bal, taşınma �şlemen�n 
tamamının 2-3 hafta �çer�-
s�nde b�t�r�leceğ�n�, G�resun 
350 yataklı Eğ�t�m ve Araş-
tırma Hastanes�’n�n G�resun 
ve bölge halkına hayırlı ol-
masını d�led�.

Sağlık �l Müdürü Bal 

G�resun Eğ�t�m ve Araştırma
Hastanes� 2 Kasım’da açılıyor

yaptığı açıklamada, “ G�re-
sun 350 yataklı Eğ�t�m ve 
Araştırma Hastanes�’nde b�r 
ün�vers�te hastanes�nde ol-
ması gerek her türlü tıbb� c�-
hazın mevcut durumdadır. 
Yen� hastanede radyoterap� 
c�hazı dah�l 137 kalem tıbb� 
c�haz bulunmaktadır. 14 
bloktan oluşan yen� Eğ�t�m 
ve Araştırma Hastanes�’nde 

108 adet pol�kl�n�k odası, 16 
amel�yathane, 34 yakalı d�-
yal�z merkez�, 17 yataklı ke-
moterap� ün�tes�, 91 adet tek 
yataklı oda, 86 afet ç�ft ya-
taklı oda ve 78 adet yoğun 
bakım yatağı bulunmakta-
dır. Eğ�t�m ve Araştırma 
Hastanes�’nde 17’s� Prof. 
Dr., 19’u Doç. Dr. 50’s� 
Öğr. Üyes�, 49’u as�stan, 
39’u uzman, 31’�de prat�s-

yen doktor olmak üzere top-
lam 205 doktor sağlık h�z-
met� sunacaktır. Ayrıca G�-
resun 350 yataklı Eğ�t�m ve 
Araştırma Hastanes�’n�n on-
koloj� alanında bölgede ön 
plana çıkacaktır" ded�.

“MEVCUT HASTANE 
HİZMETE DEVAM 

EDECEK”
Mevcut G�resun Prof. 

Dr. İlhan Özdem�r Devlet 

Hastanes�’n�n �se y�ne h�z-
met vermeye devam edece-
ğ�n� de anlatan Sağlık İl Mü-
dürü Bal, “Taşınma �şlem�-
n�n ardından G�resun Prof. 
Dr. İlhan Özdem�r hastanes� 
�se 200 yataklı olarak 34’ü 
uzman, 15’� de prat�syen 
olmak üzere 49 doktorla sağ-
lık h�zmet� sunmaya devam 
edecek. 

B�r tarafta G�resun Eğ�-
t�m ve Araştırma Hastanes� 
d�ğer tarafta G�resun Prof. 
Dr. İlhan Özdem�r Devlet 
Hastanes� olmak üzere G�re-
sun sağlık alanında sadece 
G�resun’un değ�l komşu �l-
lere de sağlık h�zmet� vere-
b�lecek fiz�k�, araç, gereç ve 
sağlık personel� �mkanına sa-
h�pt�r" �fadeler�n� kullandı.

G�resun Eğ�t�m ve Araş-
tırma Hastanes� Başhek�m� 
At�lla Çıtlak �se, yen� hasta-
nede önce huzur ortamını 
oluşturarak, en kal�tel� sağ-
lık h�zmet�n� sunmaya çalı-
şacaklarını kaydett�. 

Huzur ortamı oluştuktan 
sonra hastaneye olan tal�b�n 

artacağını �fade eden Başhe-
k�m Çıtlak, “Amacımız G�-
resun ve bölge halkına en 
�y� ve kal�tel� sağlık h�zmet� 

sunab�lmek. 
Bunun �ç�n çalışıyoruz 

ve çalışmaya devam edece-
ğ�z” ded�.

“TMO’nun açıklaması “Üret�c�n�n
el�n� kolunu kırmıştır”

Ağaç motorundan moto-b�s�klet yaptı

http://info@linra.com.tr
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6+6), �mam hat�p ortaokul-
larında �se haftada 2 gün top-
lam 14 ders saat� (2 gün, 
7+7 ) şekl�nde uygulanacak. 
L�se 9. sınıflarda �se haftada 
2 gün toplam 16 ders saat� 
(2 gün, 8+8) yapılacak. Sı-
nıflar, öğrenc� mevcudu doğ-
rultusunda sosyal mesafeye 
göre gruplara ayrılacak, her 
ders süres� 30 dak�ka, ders-
ler arası d�nlenme süres� de 
10 dak�ka olarak uygulana-
cak.

Ortaokul 5. sınıflarda 
Türkçe, Matemat�k, Fen B�-
l�mler�, Sosyal B�lg�ler, Ya-
bancı D�l, D�n Kültürü ve 
Ahlak B�lg�s� dersler�; �mam 
hat�p ortaokul 5. sınıflarda 
�se Türkçe, Matemat�k, Fen 
B�l�mler�, Sosyal B�lg�ler, 
Yabancı D�l, D�n Kültürü ve 
Ahlak B�lg�s�, Kur’an-ı 
Ker�m ve Arapça dersler� 

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, Meslek� Yeterl�l�k Belges�n�n artık 6 farklı d�lde dü-
zenleneb�leceğ�n� açıkladı.

Çalışma hayatında n�tel�kl� ve belgel� �şgücünün ehl�yet� 
konumuna dönüşen ve uluslararası akre-d�tasyona sah�p olan 
Meslek� Yeterl�l�k Belgeler�n�n, 2019 yılından bu yana Türk-
çe-İng�l�zce olarak ç�ft d�lde düzenleneb�ld�ğ�n� hatırlatan 
Bakan Selçuk, bu doğrultuda vatandaşlarımızın yurtd-ışında 
�ş aramalarını kolaylaştırdıklarını �fade ett�.

Meslek� Yeterl�l�k Belgeler�n�n artık çalışanların terc�h�-
ne göre Türkçe-İng�l�zce,Türkçe-Almanca, Türkçe-
Fransızca, Türkçe-İspanyolca, Türkçe-Rusça ve Türkçe-
Arapça olarak düzenleneb�leceğ�n� kaydeden Bakan Selçuk, 
“Yurtdışı projelerde ve �şletmelerde �st�hdam ed�len vatan-
daşlarımızın belgeler� �ç�n yem�nl� tercüme h�zmet� almaları 
zorunlu kılınıyordu. Vatandaşları- mızın bu mağdur�yet�n�n 
önüne geçmek �ç�n Meslek� Yeterl�l�k Kurumu’muz gerekl� 
çalışmalarını tamamladı. Hayata geç�rd�ğ�m�z bu uygulama 
sayes�nde yurtdışında çalışmak �steyen vatandaşlarımızın ter-
cüme h�zmet� ve noter onayı masraflarını ortadan kaldırıyo-
ruz” ded�.

Bakan Selçuk, Avrupa Yeterl�l�k Çerçeves� �le referans-
landırılan Türk�ye Yeterl�l�k Çerçeves� kapsamında düzenle-
nen d�ploma ve meslek� yeterl�l�k belgeler�n�n, başta AB ül-
keler� olmak üzere dünyanın çeş�tl� ülkeler�nde kabul ed�ld�-
ğ�n� vurguladı.

6 d�lde düzenleneb�len Meslek� Yeterl�l�k Belges�’n�n 
dünyada b�r �lk olduğuna d�kkat çeken Bakan Selçuk, şu b�l-
g�ler� paylaştı:

“Meslek� Yeterl�l�k Belgeler�, hologram ve kare barkotlu 
güvenl�k önlemler� sayes�nde takl�t ed�lemeyecek.

Ayrıca uluslararası normlara ve akred�tasyon standartları-
na uygun olarak d�zayn ed�ld�. Bu uygulama �le ülkem�z�n n�-
tel�kl� ve belgel� �şgüc-ünün dünyada serbest dolaşımı açı-
sından öneml� b�r adımı atmış olduk. B�r d�ğer �fadeyle Mes-
lek� Yeterl�l�k Belges�’ne get�rd�ğ�m�z bu yen� format, yurt-
dışında çalışmak �steyen vatandaşlarımızın v�zes� hal�ne dö-
nüştü.”

Böylece; meslek� yeterl�l�k belges�ne sah�p olan 1 m�lyon 
250 b�n vatandaşın yurtdışında çalışab�lmes�nde büyük ko-
laylık sağlandı.

Avrupa’da korona v�rüs 
salgınında �k�nc� dalganın 
başlaması �le Cov�d-19’a 
bağlı ölümler 250 b�ne yak-
laştı.

Avrupa'da korona v�rüs 
salgınında �k�nc� dalga 
devam ederken, vaka ve can 
kayıpları hızla artıyor. Avru-
pa'da son 2 hafta �ç�nde 
rekor sayıda günlük vaka ka-
yıtlara geçt�. Kuzey Amer�ka 
ve Güney Amer�ka'nın ardın-
dan Avrupa 250 b�n can 
kaybı sınırını aşan 3'üncü 
bölge olacak. Avrupa'da geç-
t�ğ�m�z Perşembe günü 200 

Hang� dersler yüz yüze hang�ler� uzaktan olab�lecek
yüz yüze eğ�t�m yoluyla �ş-
lenecek. 9. sınıf öğrenc�ler� 
de haftalık ders ç�zelgeler�n-
de göster�len ortak, seçmel� 
ve meslek� dersler�n tümün-
den sorumlu olduklarından 
dolayı okul yönet�m�nce be-
l�rlenen dersler�n yüz yüze 
eğ�t�m yoluyla, bunların dı-
şında kalan dersler�n �se 
uzaktan eğ�t�m yoluyla ta-
mamlamaları gerek�yor.

“ÖĞRENCİLER
DEVAM ETTİĞİ SINI-

FIN
MÜFREDATINDAN

SORUMLU OLACAK”
Yüz yüze eğ�t�m dışında 

kalan tüm dersler uzaktan 
eğ�t�m yoluyla tamamlana-
cak, öğrenc�ler�n uzaktan 
eğ�t�m yoluyla desteklenme-
ler�ne yönel�k tedb�rler okul 
yönet�mler�nce alınacak.

Yüz yüze eğ�t�m �ç�n ço-

cuğunu okula göndermek �s-
temeyen vel�n�n yazılı onayı 
alınacak ve okula gelmeyen 
öğrenc�ler devamsız sayıl-
mayacak ancak vel�s� tara-
fından okula gönder�lmeyen 
öğrenc�ler uzaktan eğ�t�mle 

dersler�ne devam edecek. 
Öğrenc�ler devam ett�ğ� sı-
nıfın müfredatından sorum-
lu olacak ve tüm konu ve ka-
zanımlardan yapılacak 
ölçme ve değerlend�rmelere 
katılacak.

başlayacak yüz yüze eğ�t�m 
programının detayları 81 �le 
gönder�ld�. Buna göre; 
resm� ve özel ortaokul 5. sı-
nıflarda haftada 2 gün top-
lam 12 ders saat� ( 2 gün, 

�lk etapta okul önces� ve 1. 
sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. 
ve 12. sınıflarda yüz yüze 
eğ�t�me başlanmıştı. 2 
Kasım Pazartes� gününden 
�t�baren 5. ve 9. sınıflarda 

1. Sayfadan Devam
Koronav�rüs tedb�rler� 

kapsamında aşamalı olarak 
yüz yüze eğ�t�me geç�şler 
devam ed�yor. 2020-2021 
eğ�t�m öğret�m dönem�nde 

Meslek� Yeterl�l�k Belges� 6 farklı d�lde düzenleneb�lecek
Karaden�z’de 1 Eylül’de 

açılan balık av sezonu bol 
palamutla başlarken b�rkaç 
gündür en kıt dönem�n� ya-
şıyor. Yaklaşık 2 hafta önce-
s�ne göre palamut, fiyatını 
neredeyse �k�ye katlayarak 
tanes� 15-20 TL arasında sa-
tılırken, fiyat rekoru �se k�-
losu 40 TL’den satılan ham-
s�de.

Trabzon balık hal�nde 
bugün �t�bar�yle palamut en 
yüksek fiyatını yaşıyor. Az 
m�ktarda avlanan palamut 2 
hafta önces�ne göre fiyatını 
�k�ye katlanarak tanes� 15-
20 TL arasında satılıyor. Ba-
lıkçılar b�rkaç gündür b�r-
den kes�len palamudun az 
gelmes�yle b�rl�kte fiyatının 
20 TL’ye kadar çıktığını be-
l�rt�rken, şu sıralar en kısır 

Balık hal�nde fiyat rekoru hams�de

dönem� yaşadıklarını söyle-
d�ler.

Balıkçı esnaflarından 
Serdar Korkmaz, fiyat ola-
rak en pahalısının k�losu 40 
TL’den sattıkları hams�n�n 
geld�ğ�n� bel�rterek palamu-
dun da az gelmes�nden do-
layı bugün �t�bar�yle fiyatı-
nın yüksek olduğunu söyle-
d�.

Korkmaz, “Palamudun 
pahalı olmasının sebeb� az-
lığından kaynaklanıyor. On 
gün önce boldu. Şu anda az, 
dolayısıyla bol olunca fiyatı 
ucuz, az olunca da pahalı 
oluyor. Palamut bugün fiyatı 
boyutuna göre 15-20 TL ara-
sında değ�ş�yor. Şu ana 
kadar Trabzon Hams�s� yok. 
İstanbul’dan gelen hams� 
var. 

Hams�n�n k�losunu 35-
40 TL’den satıyoruz. Şu 
anda en pahalısı hams� d�ye-
b�l�r�z. Hams�, normalde bu 
aylarda gelmes� lazım ancak 
havaların sıcak olması nede-
n�yle Trabzon açıklarında 
pek avlanılamadı. F�yat yö-
nünden en pahalısı hams� 
ancak palamut daha çok ter-
c�h ed�l�yor” d�ye konuştu.

Bu sıralar tekneler�n bol 
palamutla dönemed�kler�n� 
dolayısıyla palamut fiyatı-
nın da öncek� günlere oranla 
daha pahalı olduğunu bel�r-
ten balıkçılardan Yakup Bek-
taşoğlu da "Tekneler bugün-
lerde bol balıkla dönem�yor. 
Şu anda palamut az çıkıyor. 
Yaklaşık 2-3 gündür az çıkı-
yor. F�yatı 15-20 TL arasın-
da değ�ş�yor. Yaklaşık 2 
hafta önce tanes� 7,5-15 TL 
arasında �d� ancak şu anda fi-
yatı yüksek. Vatandaş daha 
ucuz yemek �st�yor; ancak 
olmayınca fiyatı yüksek olu-
yor. B�r hafta sonra bol ola-
b�l�r yada g�deb�l�r de. Te-
menn�m�z daha bol olması. 
Hams� şu anda yok. Şu anda 
Zonguldak taraflarından ge-
l�yor �lerleyen günlerde ham-
s�y� bekl�yoruz. 

Hams� normalde bu dö-
nemlerde Trabzon açıkların-
da avlanırdı �lk kez bu 
sezon bu kadar gec�kt�. Bu 
dönemler hemen hemen tüm 
balıklar çıkardı. Yeş�l �zma-
r�t, �stavr�t, mezg�t hams� 
bol olurdu. Bu sezon değ�-
ş�k geç�yor. Şu an sezonunu 
en durgun hal� d�yeb�l�r�z” 
ded�.

Balıkçılardan Turgay 
Mem�ş �se “Şu an palamut 
son çeyreğ�n� yaşıyor. 5-10 
gün �çer�s�nde palamut b�te-
b�l�r. Şu an özell�kle �stavr�t 
pek yok. 

Mezg�t fena değ�l. Te-
menn�m�z �nşallah palamut 
bundan sonra kes�lmez. 
D�ğer çeş�tler�m�z de artar. 
Ben�m görüşüm d�ğer çeş�t-
ler�n bol olacağı yönünde. 
Hams� de 2-3 haftaya kadar 
tezgâhlarda yer�n� alır” şek-
l�nde konuştu.

Avrupa'da Cov�d-19'a bağlı ölümler 250 b�ne yaklaştı
b�n yen� vaka tesp�t ed�ld�.

Avrupa, küresel ölümle-
r�n yaklaşık yüzde 19'unu, 
küresel vakaların �se yakla-
şık yüzde 22's�n� oluşturuyor. 
B�rleş�k Krallık, İtalya, Fran-
sa, Rusya, Belç�ka ve İspan-
ya'da vaka ve can kayıpları, 
Avrupa'dak� yaklaşık 8 m�l-
yon vaka �le yaklaşık 250 b�n 
can kaybının 3'te 2's�n� oluş-
turuyor.

B�rleş�k Krallık, yaklaşık 
45 b�n can kaybı �le Avru-
pa'da en fazla Cov�d-19'a 
bağlı can kaybına sah�p ülke 
konumunda bulunuyor. B�r-
leş�k Krallığı, sırasıyla 
İtalya, İspanya, Fransa ve 
Rusya �zl�yor. İng�ltere Baş-
bakanı Bor�s Johnson geçt�-
ğ�m�z Perşembe günü yaptığı 
açıklamada, İng�ltere'n�n 
aşıya güvenemeyeceğ�n� ve 
salgını yavaşlatmak �ç�n 
başka önlemler alması gere-
keceğ�n� �fade etm�şt�.

Avrupa'da son 7 günlük 
dönemde Rusya günde orta-
lama 250 can kaybı b�ld�r�r-
ken, Rusya'yı günde yaklaşık 
143 can kaybı b�ld�ren B�rle-
ş�k Krallık ve Fransa �zl�yor. 
Fransa, dün b�ld�rd�ğ� 42 b�n 
32 vaka �le dünya genel�nden 
1 m�lyon vaka sayısını aşan 
7'�nc� ülke olmuştu. Fran-
sa'da son 10 gündür Cov�d-
19 bağlı can kayıpları artarak 
devam ederken, ülkede şu 
anda 54 bölgede gece sokağa 
çıkma yasağı uygulanıyor.

İspanya'da son 7 günlük 
ortalamaya göre, günlük Co-
v�d-19 bağlı 136 can kaybı 
kayıtlara geç�yor. Bu oran 10 
b�n k�ş�de yüzde 7,38 ölüm 
oranında denk gel�rken, Av-
rupa'dak� en yüksek, dünya-
da �se Peru'dan sonra �k�nc� 
en yüksek ölüm oranı oldu.

Öte yandan dünya gene-
l�nde toplam Cov�d-19 vaka 
sayısı 42 m�lyon 838 b�n 
516'ya, toplam can kaybı �se 
1 m�lyon 153 b�n 176'ya yük-
seld�.
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Giresunspor’un da müca-
dele ettiği TFF 1. Ligde 
2020-2021 sezonuna 18 
ekipten 9’u geçen yılki hoca-
ları ile başlarken, bu sayı 5’e 
düştü.

Altınordu’da Hüseyin 
Eroğlu, İstanbulspor’da Fatih 
Tekke, Menemenspor’da 
Cenk Laleci, Yılport Sam-
sunspor’da Ertuğrul Sağlam 
ve Tuzlaspor’da Taner Taşkın, 
geçen sezon olduğu gibi yine 
takımların başında görevleri-
ni sürdürüyor. 

Futbolda Bölgesel Amatör Lig ve mahalli liglerin ne 
zaman start alacağı henüz netlik kazanmadı. Halı sahalarda 
bile futbol oynamasına aylar önce izin verilirken, BAL VE ma-
halli liglerde sezonun ne zaman başlayacağı konusunda net 
bir açıklama yapılmadı. TASKK Yürütme Kurulu Genel Başkan 

Eynesil Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürlüğü tesisleri-
nin kapılarını üniversite 
gençlerine Müdürlükten 
yapılan açıklamada şöyle 
denildi: “Çeşitli Yüksek 
Öğrenim Kurumlarında 
uzaktan eğitim yapan 
kendi üniversitelerinin ta-
kımlarında ve diğer takım-
larda oynayan İlçemizin ye-
tiştirdiği genç sporcuları-
mız antrenmanlarına 
Covid 19 surecinde bizim-
le devam ediyor.”

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet sezon başında Be-
şiktaş’tan kiraladıkları Kerem Kalafat’ın mukavelesinde 15 
maçta oynayamazsa tazminat öder maddesinin olduğunu dile 
getirdi.

Başkan Karaahmet; “Biz Kerem’i Beşiktaş’tan istediğimiz-
de “Ben futbolcumu oynayabileceği bir kulübe vermek istiyo-
rum” denmişti. Biz de 15 maçın altında oynarsak tazminat 
öderiz maddesi koydurduk. Biz futbolcuyu alırken, oynatmak 
için aldık. Milli takımlara gittiği zaman boşluk oldu ama 
şimdi daha fazla takımla birlikte. Satın alma opsiyonumuz 
yok. Kerem iyi olduğu sürece, burada mutluysa oynamaya 

Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğının "Yüzme Bilmeyen Kal-
masın" projesine gençlerin 
ve ailelerinin ilgisi her 
geçen gün artıyor.

Giresun Olimpik Yüzme 
Havuzu’nda gerçekleşen et-
kinlikte ilk kez yüzme bran-
şıyla tanışan gençlerimiz pandemi kurallarına dikkat ede-
rek hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor.

Giresunspor, Profesyonel Fut-
bol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Yeşil-beyazlı kulüp Adanaspor 
ile yapılan karşılaşmada talimat-
lara aykırı hareketleri” nedeniyle 
Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. 
maddesi, 2020-2021 Sezonu TFF 
1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 
6/10 maddesi ve COVİD-19 Sal-
gını Nedeniyle Müsabakalarda 
Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Ta-
limat'ın 6/4 ve 6/11 maddeleri 
uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Ay-
rıca kulüp görevlisi Ergün Kırö-
meroğlu da talimatlara aykırı ha-
reketinden ötürü PFDK’lik oldu. 
Giresunspor’un ceza alıp almaya-
cağı Salı günü yapılacak kurul 
toplantısında netleşecek.

Geçen seneden 5 hoca devam ed�yor
Temsilcimiz Giresunspor 

Hakan Keleş ile, Adana De-
mirspor Ümit Özat’la, Akhi-
sarspor Cem Kavçak’la, Altay 
Yücel İldiz’le, Ankara Keçi-
örengücü İlker Püren’le, Balı-
kesirspor Mesut Dilsöz’le, 
Bursaspor Mustafa Er’lebaş-
ladıkları sezona devam edi-
yor. TFF 1. Lig geçen sezon 
2, 2017-2018 ve 2018-
2019’da 4, 2016-2017’de 3, 
2015-2016’da 8 takım, tek-
nik heyetlerinde değişikliğe 
gitmemişti.

15 maçta oynayamazsa
tazm�nat ödenecek

G�resunspor, PFDK’ye sevk ed�ld�Öğrenc�ler boşta
durmuyor

Amatör ligler masaya yatırıldı
Ali Düşmez Başkanlığında İstanbul Orhan Saka Amatörler 
Evinde toplantı yapıldı. 

Toplantıda alınan kararların daha sonra yazılı olarak açık-
lanacağı ve Türkiye Futbol Federasyonu’na tavsiye niteliğinde 
gönderileceği kaydedildi

Yüzme b�lmeyen kalmasın
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TFF 1. Ligin 7. Haftasında 
oynanması gereken Altay-
Giresunspor müsabakası, ev 
sahibi ekinin A Takım Liste-

Giresunspor’un teknik adamı Hakan Keleş, Altay kulübüne 
geçmiş olsun dileklerini iletti. Karşılaşma için hazırlıklarını ta-
mamladıklarını ve maçı oynamak için İzmir’e gittiklerini anım-
satan Hakan Hoca; “Kamp yaptığımız otelde maç saatini bek-
lerken, rakibimizdeki koronavirüs vakalarının artması nedeniy-
le müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiğinin haberini aldık. 
Rakibimiz Altay’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Alınan 
karara saygı duyuyoruz. Her şeyin başı sağlık. İnşallah en kısa 
süre içerisinde Altay kulübünün teknik heyeti, oyuncuları ve 
çalışanları bu sıkıntılı günlerin üstesinden gelir ve futbolumu-
za hizmet etmeye devam ederler” şeklinde konuştu.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, kadrodaki Gi-
resunlu genç futbolcuların şans bulacağını dile getirdi.

Başkan Karaahmet; “Giresunlu futbolcular bu takım-
da oynayacak. Giresunspor her sene 3-4 gencini takıma 
kazandıracak. Kulüp ya kadrosunda bu oyunculara şans 
verecek ya da satarak para kazanacak. Zaten olması ge-
reken de bu. Giresunspor’un gençlerini ateşlemeliyiz” 
dedi.

Giresuns-
por’da rota 
hafta Cumarte-
si günü yapıla-
cak Ümraniyes-
por karşılaşma-
sına çevrilecek. 
Altay ile yapa-
cağı karşılaşma 
İzmir temsilci-
sinde 34 kişi-
nin testinin po-
zitif çıkması 
üzerine ertele-
nen Yeşil-
beyazlı ekip, 
Cumartesi Üm-
raniyespor’a ev 
sahipliği yapa-
cak. Bu karşı-
laşma 13.30’da 
start alacak.

Altay maçı için İzmir’e 
giden Giresunspor’a gur-
betteki taraftarından 
moral. İzmir Çotanaklar 
grubu takımı kamp yapaca-
ğı otele giriş yaparken kar-
şıladı. Murat Koç önderli-
ğindeki İzmirli Çotanaklar 
grubu ardından teknik 
heyet ve futbolcularla bir 
süre sohbet ederek, lig 
maçlarında başarılar diledi.

Giresunspor’un genç oyuncuları 
için TFF 3. Lig ekiplerinden Tekir-
dağspor ile oynanacak kupa maçı fır-
sat olacak. Teknik adam Hakan 
Keleş’in iç sahada Tekirdağspor ile 
oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupa-
sı 3. Tur müsabakasında kadroda 
çok fazla süre bulamayan oyuncula-
rın yanı sıra genç futbolcular Erol, 
Fatih, Arda, Alperen, Saruhn gibi 
gençleri de oynatması bekleniyor.

Giresunspor Başkan Yardımcısı Mustafa Tütüncü’nün 
yeni yaşı kutlandı. Altay deplasmanında takımın yanında 
olabilmek için İzmir’e giden Başkan Yardımcısı Tütüncü’ye 
kamp yapılan otelde doğum günü sürprizi yapıldı. Pasta ke-
silerek yeni yaşı kutlanan Tütüncü, jestinden dolayı teknik 
kadro, futbolculara ve personele teşekkür etti.

Pazar akşamı oynanması gereken Altay-G�resunspor karşılaşması, ev sah�b� ek�pte 34 k�ş�n�n test�n�n poz�t�f çıkması neden�yle 
Tal�mat'ta bel�rt�len sayının altına düşmüş olması ve karant�na süreler� de d�kkate alınarak �ler� b�r tar�he ertelend�

Maça Cov�d-19 engel�
sindeki Covid-19 PCR test so-
nuçları negatif olan oyuncu 
sayısının Covid-19 Salgını Ne-
deniyle Müsabakalarda Uy-

gulanacak Tedbirlere İlişkin 
Talimat'ta belirtilen sayının al-
tına düşmüş olması ve karan-
tina süreleri de dikkate alına-

rak ileri bir tarihe ertelendi. 
Müsabaka Türkiye Futbol Fe-
derasyonu tarafından belirle-
necek ileri bir tarihte oyna-
nacak.

İLERİ BİR TARİHE
ERTELENDİ

Altay Spor Kulübü, geçti-
ğimiz hafta Altınordu maçı 
öncesinde 8 futbolcu ve Tek-
nik Direktör Yücel İldiz dahil 
olmak üzere 15 kişide koro-
na virüs testlerinin pozitif çık-
tığını açıklamıştı. TFF 1. 
Lig'in 7. haftasında Giresuns-
por'u ağırlayacağı maç öncesi 
bir test daha yapan siyah-
beyazlılarda vaka sayıları 
arttı. 

Altay yaptığı açıklamada 
24 futbolcu, Teknik Direktör 
Yücel İldiz, 3 antrenör, 2 sağ-
lık çalışanı, 1 akreditasyon so-
rumlusu, 2 malzemeci ve 1 
saha bakım görevlisi olmak 
üzere 34 kişide pozitif vaka-
ya rastlandığını duyurdu. Bu 
gelişme üzerine TFF müsaba-
kayı ileri bir tarihe erteledi.

Hakan Hoca, Altay cam�asına geçm�ş olsun d�lekler�n� �lett�

“Her şey�n
başı sağlık”

Giresunspor’un Brezilyalı oyuncusu Sergio, yeni takımı-
na alıştığını dile getirdi. Son iki iç saha maçında yaptığı 
asistlerle dikkat çeken kanat oyuncusu; “Giresunspor 
benim Türkiye’deki ilk deneyimim. Burada olmaktan son 
derece memnunum. Tabi farklı bir ülkeye geldiğim için ilk 
günlerde alışma konusunda biraz sıkıntılar yaşamıştım. 
Ancak takım arkadaşlarımın da desteğiyle buraya çabuk 
adapte oldum. Yeni kulübüme, Giresun şehrine alıştım. Ta-
kımıma bundan sonraki süreçte daha fazla katkı sunmak is-
tiyorum” dedi.

“G�resunspor’a alıştım”“Gençler�m�z
şans bulacak”

Ümran�ye maçı Cumartes�

İzm�rl� Çotanaklar moral verd�

Tütüncü’ye doğum günü sürpr�z�

Kupa fırsat olacak
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