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Giresun Üniversitesi
 Rektörlüğü,son günlerde 
kamuoyunda büyük yankı yaratan 
iddialarla ilgili bilgilendirme yaptı

BULANCAK’A KAÇ ÖĞRENCİ GİDİYOR?
�resun Ün�vers�tes� ,Bazı Yükse-

Gkokul öğrenc�ler�n�n Bulancak’a 
kaydırılmasının gerekçeler�n� 

açıkladı.Bulancak’ta k� OSB neden�yle 
öğrenc�ler�n gel�ş�mler�n�n daha da ko-
laylaşacağının �fade ed�ld�ğ� açıklamada 
Merkezde k� öğrenc� sayısında azalma 
olmayacağı öne sürüldü.Açıklamada” 
Son günlerde yerel basında ve sosyal 
medya platformlarında sıklıkla d�le get�-
r�len ve G�resun Merkez Gaz�paşa 
(Debboy) Yerleşkes�ndek� öğrenc�ler�n 
Bulancak �lçes�ne taşınarak bölgen�n bo-
şaltılacağı; esnafların mağdur ed�leceğ� 
yönünde çıkan haberlerle �lg�l� olarak 
aşağıdak� açıklamanın yapılmasına �ht�-
yaç duyulmuştur.
G�resun Ün�vers�tes� Sağlık H�zmetler� 

Meslek Yüksekokulu programlarına ka-
yıtlı (618) öğrenc�, G�resun merkezde 
yeterl� dersl�k bulunamadığı �ç�n 2017 yı-
lından �t�baren Bulancak Uygulamalı B�-
l�mler Yüksekokulu B�nasında öğren�m 
görmekted�rler.
Ün�vers�te yönet�m� bu bölünmüşlük se-
beb�yle Bulancak'tak� öğrenc�ler� zorun-
lu staj �ç�n her gün Aksu’dak� Eğ�t�m ve 
Araştırma Hastanes�ne get�r�p götürmek 
mecbur�yet�nde kalmıştır.
Ayrıca, bu öğrenc�ler eğ�t�m öğret�mle �l-
g�l� ya da d�ğer sorunlarının çözümü �ç�n 
Yüksekokul yönet�m�ne ulaşmak �ste-
d�kler�nde; Bulancak’tak� b�nadan Güre 
Yerleşkes�ndek� Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğü’ne gelmek zorunda kalmak-
tadırlar. (Devamı 2'de)

İSTANBUL’DA TİREBOLU RÜZGARI 
11 T�rebolu Kültür ve Sanat Günler� İstanbul Kavacık'ta bulunan Yaşam Merkez�'nde 25 Aralık 2022 pazar günü gerçekleşt�r�ld�.
Kokteyl ve ve Haymana Beled�yes�'n�n Kültür Müzes�nden get�r�len Sakarya Meydan Muharebes� res�mler� ve T�rebolu'nun res�mler�n yer al-
dığı res�m serg�s�n�n açılışıyla başlayan programda yöresel lezzetler katılımcılara �kram ed�ld�.
Serg�de Haymana Beled�ye Başkanı Özdem�r Turgut ve Başkan Yardımcısı Enver Yurtdaş İstanbul M�lletvek�l� ve katılımcılara res�mlerle ve 
Haymana �le �lg�l� b�lg�ler verd�.
SAKARYA SAVAŞININ ÖNEMİNİ TAM OLARAK ANLAYAMADIK
T�rebolu dernekler Federasyonu Başkanı İbrah�m Aydın yaptığı açılış konuşmasında “Bu yıl T�rebolu Kültür ve Sanat Günler�’n�n 11. s�n� dü-
zenl�yoruz. 

Pandem� dönem�nde yapamadığımız bu etk�n-
l�ğ�m�z�n bu günlere taşınmasında emeğ� 
geçen tüm başkanlarımıza ve yönet�c� arka-
daşlarımıza teşekkür ed�yorum. Haymana'da 
3600 e yakın G�resunlu şeh�d�m�z var. Bugün 
G�resun’da sokakta herhang� b�r�n� çev�rsen�z, 
mutlaka burada şeh�t ola atalarımız �le b�r ya-
kınlığını bulursunuz. Hem G�resunlular olarak 
hem de Türk�ye olarak Sakarya Savaşı'nın 
önem�n� tam olarak anlayamadık ya da anlata-
madık. Çanakkale kaybed�lseyd� belk� İstanbul 
g�derd� ancak Sakarya Savaşı kaybed�lseyd� 
tüm ülke g�derd�ğ� ve bugün b�z başka b�r bay-
rağın altında yaşıyor olab�l�rd�k.” ded�. (6'da)

CHP’DE YAMAK SESLERİ
CHP’n�n temel taşlarından 
G�resun Beled�yes� esk� Baş-
kan Yardımcısı Ahmet 
Yamak’ın,m�lletvek�l� aday 
adayı olab�leceğ� öne sürülü-
yor.Yaklaşık 15 yıldır Anka-
ra’da Özel b�r hastanede üst 
düzey �darec�l�k yapan ve b�n-
lerce G�resunlu hastaya 
sah�p çıkan Yamak’ın,adaylı-
ğına CHP Genel Merkez�n�n 
de sıcak baktığı öğren�l-
d�.Ankara’da �ş ,sağlık ve s�-
yaset dünyasında güçlü b�r 
lob�ye sah�p olan ve organ�-
zatör yapısıyla görev aldığı 
her yapıda �z bırakan 
Yamak’ın ,henüz kararını ver-
med�ğ� ve kısa süre �çers�n-
de G�resun’a gelerek teşk�-
latlarla görüşeceğ� öğren�l-
d�.Haber:Mustafa C�c�

ESEN'DEN CİVELEKOĞLU'NA CEVAP...
KP İl Başkan Yardımcısı Ekrem C�velekoğ-

Alu'nun açıklamalarına CHP'den cevap gec�k-
med�. CHP İl Başkan Yardımcısı Burak Esen 

yaptığı açıklamada C�velekoğlu'na şöyle cevap 
verd�; "Tur�zmden bahseden AKP'l� kardeş�m; yayla-
larımızı, doğal su kaynaklarımızı, dereler�m�z� ser-
mayeye s�z peşkeş çekmed�n�z m�? Derel� �lçem�z� 
yerle b�r eden, canlar alan sel felaket�n�n sebeb� 
s�z�n �cat ett�ğ�n�z hesler ve tekn�ğe aykırı yaptırdığı-
nız köprüler, dere ıslahları değ�l m�? 20 yıldır �kt�dar-
dasınız. Yerelde �kt�dar olduğunuz b�r çok beled�ye 
var. O beled�yelerde b�z�m on yıldır yapamadığımızı 
�dd�a ett�ğ�n�z hang� güvenl� kaldırım ve konforlu yol 
ağını oluşturdunuz ve tur�zm merkez� olarak ön 
plana çıkardınız. (Devamı 2'de)
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İslam d�n�nde cemaat hal�nde �badet teşv�k ed�lm�ş , hatta 
bazı �badetler �ç�n cemaat şart koşulmuştur . Cemaatle namaz 
, müslümanlar arasında mevcut manev� bağın en öneml� teza-
hürler�nden b�r�d�r . Namazların cemaatle kılınmasının h�kmet� 
, müslümanların b�rb�rler�yle görüşüp haller�nden haberdar ol-
malarını , b�lg� alışver�ş�nde bulunmalarını , aralarında d�s�pl�n 
, sevg� ve düzen�n yerleşmes�n� �badetler�n� severek yapmala-
rını sağlama amacına yönel�k olmasıdır . Hz. Peygamber’�n 
hayatı boyunca cemaate namaz kıldırması , hastalandığında 
cemaate katılarak Ebu Bek�r’�n arkasında cemaat olması 
İslamda cemaat olmanın önem�n� göstermekted�r .
Hz. Peygamber’den , düşman korkusu bulunduğu sefer hal�n-
de dah� müslümanlara namazı cemaatle kıldırmasının �sten-
mes� (N�sâ 4/101-102), namazın normal zamanlarda öncel�kle 
cemaatle kılınması gereğ�n� ortaya koymaktadır.
Günümüzde namazı toplanıp b�r arada kılıp cemaat olma ye-
r�ne , cay oçağında , kahvede , günde , kafede , restoranda , 
maçta , pazarda , alışver�şte , vb. ortamlarda b�r araya gelme 
kültürü oluşmakta , namazda b�r araya gelme sıradan b�r rütü-
ğel hal�n� almaktadır .
Oysa namazı b�r arada kılma , aynı zamanda müslümanların 
b�rl�k beraberl�k , kaynaşma , aydınlanma , �ş , geç�m , gel�ş�m 
g�b� konularda fik�r alışver�ş�nde bulunup sosyal akt�v�te alan-
larını gen�şletme , haber alma , haberleşme alanları olması 
bakımından önem arzetmekted�r.
Cam� yolundak� selamlaşma , toplumdak� hareketl�l�ğ� anlama 
, cam�� kapısındak� namaz saat�ne dek yapılan sohbetler as-
lında müslüman müm�n �ç�n ufuk , yol har�tası , �ş planlama �le 
�lg�l� yol har�tası n�tel�ğ�nde ender zaman d�l�m� olması gerek�r-
ken , namaz rütüğel , toplumsal olay , yaşana , yaşanmışlık-
tan konuşulan ortamlar cam� yer�ne farklı sosyal alanlara kay-
maktadır.
Cemaat�n ana özell�ğ� , aynı Allah’a , aynı peygambere , aynı 
D�n’e �nanmaların aynı kıbleye yönelmeler�d�r . Bu kadar b�rle-
r� olan b�r topluluğun cemaat olmaması mümkün değ�ld�r . B�r-
l�k ve beraberl�ğ�n temel dayanağı �se Allah’ın k�tabı Kur’an 
değ�l m�.?
Burda sorun namaz esnasındak� ayet , duaların cemaat�n an-
layacağı d�lde okunmaması , cam�dek� d�n görevl�ler� , cam� ce-
maat�n�n , cem olmayı yeter�nce kavrayamayıp amacına 
uygun cemaat olma şuuruna ulaşamama eks�kl�ğ�nden kay-
naklanmaktadır .
Kur’an’ın İtalyanca d�lde yazılıp okunup �badet ed�ld�ğ�nde 
Türkçe konuşan b�r toplumun anlayab�leceğ� , öğreneb�leceğ� 
neyse , Arapça b�lmeyen , Türkçe konuşup yazan toplumun 
da anlayıp uygulayab�leceğ� bu kadardır.
Orta cağda k�l�seler cennetten arsa satıyor , İnsanlar da, k�l�-
seye para ver�p bu satın alma oyununu oynuyorlar . Böylece 
k�l�seye , papazlara maal�� kaynak oluşurken �nsanlar sömürü-
lüyor uyutuluyordu.
Mart�n Luther ; Alman kaş�f, ün�vers�te profesörü , Almanya'da 
baskılara rağmen Kutsal K�tap'ın Lat�nceden Almancaya ter-
cüme ed�lmes�nde rol oynar . Cennetten arsa satmanın b�r 
kandırmaca olduğunu söyled�ğ� anda kend�n� papazlardan olu-
şan Eng�z�syon mahkemes�nde bulur . M�llet� cehennemle kor-
kutup , cennet� satıyorsunuz . Sıkıysa cehennem� satın…!!
Hak�m :
Cehennem� k�m alır k� ?
Luther “ Ben alıyorum .”der
-Bedel� neyse verey�m..!
Hak�mler cehennem� Luther’e bedava verd�ler .
Luther Mahkeme’n�n önünde sonucu bekleyen kalabalığa ses-
lend� :
-Cehennem� satın aldım…!
-ben�md�r .
Bundan sonra Cehenneme k�msey� almıyorum .
Luther’�n İnc�l’� Almanca’ya çev�rmes� , cennetten yer satan k�-
l�seden halkı kurtarıp aydınlanmaya ulaşmasına ves�le olma-
sının üstünden 500 yıl geçmes�ne rağmen müslümanlar , ce-
maat olamadan , cemaat olma şuuru b�l�nc�ne varamadan ana 
d�ller�nde Allah’ın vahyett�ğ� d�nler�n� anlayıp yaşamaktan 
uzak, d�n� yaşamlarını devam ett�rd�ğ� zannı �le yaşamını 
devam ett�r�p, ahrete hazırlandığı düşünces�nde �ken ;b�lmez-
ler m�...?
Müslümanlar, kulluktan sosyal hayata, g�y�m kuşamdan yeme 
�çmeye kadar her alanda kend� değerler�ne sah�p çıktığında 
�nançlarını ve kültürler�n� muhafaza etm�şlerd�r. Çağ kapatıp 
çağ açan meden�yetler kurmuşlar , �l�m ve b�l�mde , kültür , 
sanat ve edeb�yatta bütün �nsanlara örnek olmuşlardır. Ne 
zaman kend� �nanç ve değerler�nden uzaklaşıp yabancı kül-
türler�n etk�s� altına g�rm�şler , k�ml�k ve a�d�yetler�n� kaybet-
m�şlerd�r.
İslam dünyada �nsanların mutlu mesut hakka hukuka r�ayet 
ederek huzur �ç�nde hayatlarını devam ett�rmeler�n� �steyen 
�lah� em�rlerd�r.
– “İç�n�zden hayra çağıran , �y�l�ğ� emred�p kötülükten men 
eden b�r topluluk bulunsun . İşte kurtuluşa eren onlardır.”
(.Al -� İmran, 104)
İSLAM İSLAM OLMAZ CEMAAT OLMADIKÇA, CEMAAT CE-
MAAT OLMAZ EMİR OLMADIKÇA, EMİR EMİR OLMAZ ONA 
İTAAT OLMADIKÇA.
Hz. Ömer

CEMAAT İLE İBADET 

GEREKLİDİR
BULANCAK’A KAÇ ÖĞRENCİ GİDİYOR?

(Baştarafı 1'de)
Bahsett�ğ�m�z gerekçelerle, Bulancak’ta eğ�t�m öğre-
t�m gören Sağlık H�zmetler� Meslek Yüksekokulu öğ-
renc�ler� defalarca Ün�vers�te yönet�m�nden kend�ler�-
n�n G�resun’a alınmalarını talep etm�şlerd�r.
Öte yandan, öğrenc�ler�m�z�n mezun�yet sonrası �s-
t�hdama katılmalarını kolaylaştırmak �ç�n Ün�vers�te-
m�z bünyes�nde bulunan Meslek Yüksekokullarında 
2018 yılından �t�baren (3+1) model� meslek� eğ�t�m uy-
gulaması hayata geç�r�lm�şt�r.
Bu modele göre MYO öğrenc�ler� en az b�r dönem (4 
ay) �şletmelerde yüz yüze staj yapmak mecbur�yet�n-
ded�rler.

B�l�nd�ğ� üzere, Bulancak’ta 2. Organ�ze Sanay� Böl-
ges� kurulmuştur. Söz konusu Organ�ze Sanay� Böl-
ges�nde öneml� �şletmeler ve fabr�kalar faal�yete geç-
m�şt�r. Bu �şletme ve fabr�kalar, G�resun merkez Ga-
z�paşa Yerleşkes�nde bulunan Tekn�k B�l�mler Meslek 
Yüksekokulu bünyes�ndek� bazı programlarımızın 
müfredatı �le yakından �lg�l�d�r.
Bulancak’ta eğ�t�m öğret�m gören Sağlık H�zmetler� 
Meslek Yüksekokulu öğrenc�ler�n� G�resun’a, Gaz�-
paşa yerleşkes�ne; Tekn�k B�l�mler Meslek Yükseko-
kulu bünyes�ndek� bazı programlara kayıtlı öğrenc�le-
r� de Bulancak Meslek Yüksekokulu’na naklederek 
eğ�t�m öğret�m h�zmetler�n�n kal�tes�n� daha da artır-
mak �st�yoruz.
Bunu yaparken, şunu önemle bel�rtmek �ster�z k�, Bu-
lancak’tan get�receğ�m�z öğrenc� sayısı ne kadar �se, 
Bulancak’a taşıyacağımız Tekn�k B�l�mler Meslek 
Yüksekokuluna kayıtlı öğrenc� sayısı da o kadar ola-
caktır.
Kısacası, Merkezde bulunan Gaz�paşa (Debboy) Yer-
leşkes�nde b�r öğrenc� eks�lmes� asla söz konusu ol-
mayacaktır.
Bu planlamamız önce YÖK’e sunulacak; YÖK’te 
kabul görürse, 2023-2024 eğ�t�m öğret�m yılından �t�-
baren kademel� olarak uygulamaya alınacaktır.
Bu b�lg�ler dışındak� maksat dışı haber ve paylaşım-
lara �t�bar ed�lmemes�n�; Ün�vers�tem�z�n şehr�m�z�n 
tüm paydaşlarını �lg�lend�ren her kararında çok has-
sas davrandığının b�l�nmes�n�, değerl� kamuoyumuza 
saygıyla arz eder�z.”den�ld�. Haber:Hakan Çeleb�

ESEN'DEN CİVELEKOĞLU'NA CEVAP...
(Baştarafı 1'de)
B�z meydanlar yaparken, caddeler� 
yayalaştırıp şehr�m�ze h�zmet eder-
ken, s�z�n Derel� ve Batlama yolu-
nu yapmanıza k�m engel oldu? 
Hızlı tren T�rebolu‘ya gelmel�, Har-
şıt vad�s� canlanmalı ded�k, ses�n�z 
çıkmadı. Ordu çevre yolunu yapar-
ken s�z sadece seyrett�n�z. 20 yıllık 
�kt�darınızda hang� müteşebb�se 
destek verd�n�z de şehre b�r ulusal 
otel kazandırdınız? Hes ve dene-
t�ms�z maden ocakları �le sermaye 
odaklı çevrec�l�ğ�n�z�n en acı gerçe-
ğ�n� tüm ülke, Şeb�nkarah�sar �lçe-
m�zde, maden ocağının s�yanür 
atıklarının depolandığı flotasyon te-
s�sler�ndek� havuzların patlaması 

�le görmüştür. Yeş�lırmak'ın kalb� Kelk�t 
Vad�s�n�n sırtına adeta hançer g�b� �n-
d�rd�ğ�n�z, suları zeh�rleyen, gelecek 
mahsüller�n zeh�r �ç�nde büyüyeceğ�, 
uzmanlarca Çernob�l kadar öneml�d�r 
den�len çevre felaket�n�n üzer�n� hang� 
�kt�dar sadece �dar� para cezası �le ka-
patmıştır. Tarımsal gıdanın ve tem�z 
�çme suyunun gelecek yıllarda adeta 
haz�ne olacağı dünyamızda, Karade-
n�z’�n �nc�s� şehr�m�z �lçeler� ve çevre �l-
lerde yapılan heps� b�rer doğa katl�-
amına dönüşen ve dönüşme �ht�mal� 
yüksel teknoloj�k gereks�n�mlerden 
uzak projeler� buyrun hep b�rl�kte ge-
zel�m de görün �kt�darınızda yapılan �ş-
ler�n ne kadar çevre düşmanı ve yanlış 
�şler olduğunu."

 Ev Hayvanı Sahipleri için Cumartesi de açık 
G�resun İl Tarım ve 
Orman Müdürlü-
ğü,hayvanseverler� 
uyardı.Açıklama-
da,"Her yaştan sah�pl� 
ked� ve köpekler�n k�m-
l�klend�r�lmes�nde
son tar�h olan 31 ARA-
LIK 2022 gününün 
hafta sonuna (mesa� 
dışına) denk gelmes� 
neden�yle ked� ve 
köpek sah�pler�n�n 
mağdur�yet
yaşamamaları �ç�n;31 
Aralık 2022 / CU-
MARTESİ günü 
(09:00-17:00 saatler� 
arasında)
İl Müdürlüğümüz Hay-
van Sağlığı ve Yet�şt�-
r�c�l�ğ� Şube Müdürlü-
ğünde ked� ve köpek-
lere m�kroç�p takılma-
sı ve k�ml�klend�r�lme-
s� h�zmet�ne devam 
ed�lecekt�r.”ded�.
Haber:Fatma Uğurlu
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ELİFOĞLU ELEŞTİRDİ
Sağlık Sen G�resun Şube Başkanı 
Ogün El�foğlu,sağlık çalışanlarının 
mağdur ed�lmemes�n� �sted�. El�foğ-
lu,
“Bugün en düşük maaşlı b�r memu-
run yıllık maaşından 100 b�n TL 
verg� kes�nt�s� yapılmakta olup el�ne 
geçen net maaş da yıllık 110 – 120 
b�n TL arasındadır. Çalışanlarımız 
devlet�n kend�s�ne verd�ğ� �ş� en 
güzel şek�lde yapıp ücret�n� almaya 
çalışır. Bunun yanında Sağlık çalı-
şanları hastanede kend� canını h�çe 
sayarak çalışır. Herkes�n annes�, 
babası, çocuğu ve sevd�kler� hasta-
nelerde yatar ve bunların heps�n�n 
tedav�s�nden bakımına kadar her 
şey� sağlık çalışanları uygular. Son 
yıllarda pandem�n�n get�rd�ğ� aşırı �ş 
yükü ve sonrasında patlak veren 
Ukrayna – Rusya savaşıyla dünya 
farklı b�r kr�ze daha g�rm�şt�r. Tüm 
bu sorunlar ülke vatandaşımızı 

olumsuz yönde etk�lem�şt�r. Kap�ta-
l�st ekonom�n�n g�rd�ğ� kr�z tüm dün-
yayı enflasyon canavarı �le yen�den 
tanıştırmıştır. Yapılan yanlış algılar-
la sank� sağlık çalışanları çok yük-
sek b�r meblağ maaş alıyor g�b� gös-
ter�l�rken aslında yükselen enflas-
yonla eller�ndek� maaşta uçup g�t-
m�şt�r. Özell�kle Sağlık Bakanlığı ya-
pılan Döner sermaye düzenleme-
s�nde kat sayıları her geçen ay 
daha da düşürüp resm� olarak çalı-
şanların maaşını düşürmekted�r. Sa-
hada �nsanlar güzel b�r düzenleme 
beklerken Sn. Cumhurbaşkanımıza 
g�den haberler�n gerçeğ� yansıtma-
dığını sahada durumun çok farklı ol-
duğunu kend�s�ne arz etmekte-
y�z.”ded�
El�foğlu şöyle konuştu
“Tüm bunların yanında devlet�m�z�n 
çalışana verd�ğ� “g�y�m yardımı” çok 
kom�k b�r rakamlara ulaşmıştır. 

Öyle k� bugün bazı arkadaşlarımıza 
24 l�ra bazılarına 32 l�ra bazılarına 
100 l�ra g�b� kom�k rakamlar yat-
maktadır. Kom�k d�yoruz çünkü 
bugün b�r sağlık çalışanı b�r beyaz 
önlük almak �stese 200 l�radan, 
forma almak �stese 500 l�radan aşa-
ğıya alamıyor. Bu sorunun çözümü 
�ç�n Toplu sözleşme de güncellen�p 
makul b�r sev�yeye çek�lmes� �ç�n ça-
lışmalarımız tüm hızıyla devam ed�-
yor.
Son zamanlarda Sağlık Bakanlığı-
nın yapmış olduğu promosyon an-
laşması da ülke gündem�n� meşgul 
etmekted�r. B�z daha önces�nde İl 
Sağlık Müdürlüğümüzle b�rl�kte yap-
mış olduğumuz çalışmada çalışan-
larımızın promosyonlarını güncel 
ver�lere oranla artış yaptırmıştık. 
Bunun yanında yapmış olduğumuz 
görüşme net�celer�nde bakanlığın 
30 �l� kapsayan sözleşmes�ne G�re-

sun �l� de sadece “para puan” kısmına eklenm�ş 
olup 3 taks�t hal�nde 30 �lde olduğu g�b� onlarda bu 
para puandan yararlanacaklardır.
Asgar� ücret� bel�rlerken ekonom�k şartları gözeten 
devlet�m�z devlet memurlarının da ocak ayında 
maaş düzenlemes� toplu sözleşme hükümler� ge-
reğ� yer�ne get�r�lecekt�r. Fakat toplu sözleşme son-
rasında yaşanan aşırı enflasyon yüzünden maaş-
lar çok ger�lerde kaldığından devlet memuruna en 
az %50 oranında zam ve beraber�nde yapılacak 
b�r verg� düzenlemes�yle sab�t bodrolu çalışanların 
neredeyse kuyumculardan fazla verg� kes�nt�s�n�n 
önüne geç�lmel�d�r.”Haber:Osman Yılmaz

BEKTAŞ BELEDİYEYE PROMOSYONU SORDU
umhur�yet Halk Part�s� Merkez İlçe Baş-

Ckanı Av. Murat Bektaş, promosyon öde-
meler� �le �lg�l� olarak Beled�ye Başkanı 

Aytek�n Şenl�koğlu’nu ve beled�ye yetk�l�ler�n� 
eleşt�rerek �şç�ler�n mağdur ed�ld�ğ�n� söyled�.
Bektaş, konuya �l�şk�n açıklamasında, 2022 yılı 
�çer�s�nde devlet�n b�r çok resm� kurumunun ve 
çeş�tl� beled�yeler�n bankalarla promosyon an-
laşması �mzalayarak çalışanlarına ek b�r gel�r 
kaynağı sağladığının tüm kamuoyu tarafından 
b�l�nd�ğ�n� �fade ederek, “Ancak G�resun Beled�-
yes�’nde böyle b�r hassas�yete sah�p yönet�c� 
bulunmadığını üzülerek �zl�yoruz.
Baskı ve yıldırma pol�t�kalarını sürdüren, �şç�le-
r�n fazla mesa�ler�n�, sözleşmel� personeller�n 
hak ed�şler�n� ödemeyen beled�ye yönet�m� 
kend� ceb�nden çıkmayacak b�r ek ödemen�n 
dah� peş�nden g�demeyecek kadar takat�n� y�t�r-
m�şt�r. 

Merkez İlçe Başkanlığı olarak Ek�m 
ayında konuyu gündeme get�rd�ğ�-
m�zde suskun kalan Sn. Şenl�koğ-
lu, Beled�ye Mecl�s� üyeler�m�z�n so-
rusuna �se “Promosyon görüşmele-
r� devam ed�yor en yüksek get�r� 
�ç�n uğraşıyoruz” d�ye cevap ver-
m�şt� ancak görüyoruz k� aradan 
geçen sürede konuşmaktan başka 
yol alınamamıştır.
Bugün beled�ye yönet�m�, çalışan-
larını sadece 1 Mayıs’ta kopya-
la/yapıştır basın açıklamalarında 
hatırlayan, hakkını �steyen perso-
nel�n� başka b�r�me süren, persone-
l�n� kollayan bürokratına kafayı 
takan, personel�ne zorla sosyal 
medya paylaşımı yaptıran k�ndar 
b�r topluluk hal�nded�r.
Cumhur�yet Halk Part�s� olarak pro-
mosyon görüşmeler� konusunda sı-
nıfta kalan yetk�l�ler� uyarıyor ve 
Ocak ayı �çer�s�nde bu ödemeler�n 
yapılması �ç�n göreve davet ed�yo-
ruz.” ded�.

Sevdiklerinizle birlikte mutlu,
 huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve 

tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim
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Yeni yılınızı kutlar,
esenlikler dilerim 

Ekrem Civelekoğlu 
İş Adamı

Bu örneklerden sonra ş�md� konu başlığımıza tekrar ger� 
dönecek olursak;
Dört büyük takımlardan b�r�s� olarak kabul ed�len Fener-
bahçe Futbol Kulübü '24 Kasım Öğretmenler Gününde' 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Başöğretmenl�ğ�n�' ölçü ala-
rak...
Ve 'Fenerbahçe Taraftarlığını' da unutmayarak şöyle d�-
yorlar;
Cumhur�yet�n 100. yılında okula g�demeyen, eğ�t�mden 
uzak kalan Anadolu'da 100 kız öğrenc�ye 'burs' vererek 
eğ�t�mle buluşturuyor...
Ve Fenerbahçe yönet�c�ler� bu duygularını kısaca şöyle 
açıklıyor;
"... Bu ülken�n sonsuza dek refah �ç�nde, çağdaş, modern 
şartlarda yaşamanın yegane sağlayıcısı olan Cumhur�yet 
�ç�n b�zde b�r adım atıyoruz..
Bu güzel ülken�n, bu fedakar m�llet�n, Ulu önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün l�derl�ğ�nde b�r asır önce Anadolu'da baş-
layan, Cumhur�yetle taçlanan mücadeles�ne m�nnet, 
saygı ve bağlılığımızı göstermek adına; geleceğ�n m�mar-
ları olan öğretmenler�m�z�n Öğretmenler Gününde "Ana-
dolu'da B�r Kızımız Var" d�yoruz...
Kend� ayakları üzer�nde durmayı başaran...
Güçlü kadınların yet�şmes�ne b�r nebze olsun katkıda bu-
lunab�lmek �ç�n Başöğretmen Atatürk'ün anısına, Anado-
lu'da 100 kız öğrenc�n�n Cumhur�yet Bursu �le yanında ola-
cağımızı gururla duyuruyoruz...
Cumhur�yet�n 100. yılında hayaller�n� gerçekleşt�rmek �ç�n 
çabalayan kız öğrenc�ler�n yanında olarak bu konuda m�l-
yonlara örnek olmak �st�yoruz
Uzun yıllardır, ülke genel�nde özell�kle kadınlar, kız ço-
cuklarına eğ�t�m, burs, meslek ed�nd�rme adına katkıda 
bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğ�yle b�rl�kte 

Sevg�l� dostlarım,
Değerl� paydaşlarım...
Bugünkü sohbet konumuz;
Görselde paylaştığım fotoğraftan ve üst-başlıktan da 
anlaşılacağı üzere Fenerbahçe Spor Kulübümüz üzer�-
ne olacak...
Yok, yok...
H�çb�r futbol takımının normal veya fanat�k b�r taraftarı 
olmadığım g�b�, Fenerbahçe taraftarı filanda değ�l�m...
Ben� tanıyan ve b�len dostlarım b�l�r;
Ben, hang� takım -temaşa zevk�m� okşayacak-futbola 
yakışır b�r şek�lde futbol oynarsa o takımın taraftarı-
yım...
Ben� şamp�yon olmasıda fazla �lg�lend�rmez;
Bu dünyada b�rl�kte yaşadığı toplumun sorunlarına pay-
daş olmayı düşünüyorsa...
Destek olmak �ç�n çaba göster�yorsa...
Ben�m taraftarı olduğum futbol takımı ve gönlümde 
yatan futbolcular onlardır...
B�r-�k� örnek verecek olursak;
Tıpkı b�r zamanlar oynadığı güzel futbolunu ve efend�l�-
ğ�n�, çevre duyarlılığını öne çıkaran...
Düşünceler�nden dolayı gençler '�dam ed�lmes�n' d�ye 
karşı çıkıp �mza toplayan Met�n OKTAY g�b�lerd�r...
Tıpkı;
Portek�zl� futbolcu C. Ronaldo'nun beslenme ve �laç �h-
t�yacı olan F�l�st�nl� çocuklara 2 m�lyon Euro yardımıyla 
b�rl�kte, pr�m�n� kanserl� çocukların tedav�ler� �ç�n bağış-
layan paylaşımcı futbolcular g�b�lerd�r.
Ben�m gözümde büyük olan futbolcular;
Yeş�l sahalarda en 'büyük futbolcu' olarak kabul ed�len 
MESSİ büyüklüğünü sadece sahalarda göstermey�p;
Kend� memleket� Arjant�n'�n okulu olmayan yerlere 
okul, hastanes� olmayan yerleşkelere hastane yaptıra-
rak büyüklüğünü gösteren sporculardır ben�m dünya-
mın büyük sporcuları...

atacağımız bu adımın, �mkanı olan herkes �ç�n b�r ves�-
le olmasını umuyor ve d�l�yoruz...
Saygılarımızla..." d�yorlar...
Ve bu güzel duyurunun altına da şöyle �mza atıyorlar;
'Fenerbahçe Futbol Takımı...
Tekn�k D�rektörü Jorge Jesus ve Futbolcuları..."
Ve kend�ler�ne 'Burs' ver�len kız öğrenc�ler bunu unut-
muyor;
27 Aralık (Salı) günü oynanan Fenerbahçe-Hatay maçı 
önces� burs alan 100 kız öğren�c�y� tems�len gelen �k� 
kız öğrenc� maç önces� b�nlerce sey�rc�n�n önünde Tek-
n�k D�rektör Jorge Jesus �le Takım Kaptanı Altay Bayın-
dır'a 'teşekkür plaket�' sunuyor...
Ve Şükrü Saraçoğlu stadını dolduran b�nlerce taraftar 
bu küçücük kızların yaptığı güzel jest� duygusal göz-
yaşlarıyla ayakta alkışlıyor...
Ancak ne düşündürücüdür k�;
Bu güzel haber sabah-akşam ardı ardına yayınlanan 
cıvık haberler ve pespaye, kepaze d�z�ler kadar yer al-
mıyor...
Bu abuk/sabuk d�z�ler� ve a�le c�nayetler�n� sorgulayan 
programları da vazgeçt�k;
Toplumun ortak yayın organı olarak b�ld�ğ�m�z TRT'n�n 
spor kanalı b�le bu güzel olayı topluma doyurucu b�r şe-
k�lde duyurmuyor...
Sonuç olarak;
Sohbet�m�z ne kadar yararlı oldu onu b�lemem ama...
Bu konuya yayın organları yeter� kadar yer vermed�ğ� 
�ç�n d�l�m�n döndüğü kadar s�z değerl� okurlarım ve pay-
daşlarımla paylaşayım �sted�m Fenerbahçe Kulübünün 
bu güzel olayını...
Yarın tekrar görüşmek üzere;
Kalın sağlıcakla...

FENERBAHÇE 100.YILA GÜZEL GİRİYOR 

100 ÖĞRENCİ KIZIMIZA BURS VERİYOR 

KILIÇ VE 
CIRIK’DAN 

AGD ETKİNLİĞİNE
 DAVET

�resun Anadolu Gençl�k Derneğ�,öneml� 

Gb�r etk�l�ğe �mza atıyor.Başkan Yardımcı-
ları Yunus Kılıç ve Ömer Faruk Cırık 

tüm vatandaşları Gümrük B�nası’ndak� etk�nl�ğe 
davet ett�ler.Kılıç ve Cırık” B�zler Anadolu Genç-
l�k Derneğ� mensupları olarak 31 Aralık geces� 
saat 19:28’de G�resun Kültür ve Fuar Merke-
z�'nde Mekke’n�n Feth� Programını düzenl�yo-
ruz. 
B�l�nd�ğ� üzere yeryüzünün �lk b�nası Kâbe’n�n 
bulunduğu şeh�r olan Mekke İslam ordularınca 
Ocak 630 tar�h�nde fethed�lm�şt�r. B�z bu progra-
mı düzenlerken feth�n h�cr�-m�lad� yıl dönümünü 
ya da feth�n kronoloj�s�n� konuşmaktan z�yade 
fet�h ruhunu kuşanmanın derd�ndey�z.
 Fet�h, b�r belden�n ve o beldede yaşayan �n-
sanların d�mağlarının İslam’a açılmasıdır. Fet�h, 
küfrün karanlığının Kelam ı Kad�m’�n berraklı-
ğıyla s�l�nmes�d�r. Fet�h, sonradan olma �lahlara 
redd�yed�r. 
Fet�h, �nsanların temel hak ve özgürlükler�n� 
gasp eden zulüm düzen�nden ad�l b�r düzene 
geçen yolun açılmasıdır.
 Fet�h; �nsanın, merhametle ve adaletle buluş-
masıdır. Fet�h �nsan olmanın, hal�fe kılınmanın, 
dağların yüklenmekten çek�nd�ğ� b�r yükü omuz-
lamanın ve kulluk sözü vermen�n gereğ�d�r. 
Fet�h sadece hakkın hâk�m�yet� �ç�n çıkılan b�r 
sefer�n sonucu değ�l; b�lak�s o sefere çıkab�lme 
d�rayet�d�r. B�z Anadolu Gençl�k Derneğ� men-
supları olarak bu coğrafyanın harcının İslam ol-
duğuna, bu toprakları b�ze yurt yapan anlayışın 
fet�h ruhu olduğuna �nanıyoruz. 
Fet�h ruhunu ve h�ss�yatını b�rl�kte yaşayab�l-
mek ve manasını �drak edeb�lmek amacıyla 31 
Aralık 2022 Cumartes� günü saat 19:28’de G�-
resun Kültür ve Fuar Merkez�’nde gerçekleşt�re-
ceğ�m�z programımıza tüm halkımızı davet ed�-
yoruz.”ded�ler. Haber:Mustafa C�c�
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İSTANBUL’DA TİREBOLU RÜZGARI 

(Baştarafı 1'de)
TİREBOLULU OLMAKLA 
GURUR DUYUYORUM
Programda konuşan İstanbul m�lletvek�l� Em�ne 
Gül�zar Emecan “Ben de b�r T�reboluluyum. T�-
rebolu b�r �lçe, kabuğuna sığmayan ve ülken�n 
her yer�ne dağılan b�r �lçe. T�reboluların böyle 
b�r etk�nl�k düzenlemes�nden ve bu etk�nl�ğ� ge-
leneksel hale get�rmes�nden dolayı mutluluk du-
yuyorum. Emeğ� geçenler� ve tüm T�rdef yönet�-
m�n� kutluyorum. Bugün çok anlamlı. Bugün bu-
rada şeh�tler�m�ze anıyoruz. Sakarya Meydan 
Muharebes� çok öneml� b�z�m �ç�n T�rebolu'da 
G�resun'dan kalkıp buralarda şeh�t düşen atala-
rımıza sah�p çıkan ve bugün aramızda olan 
Haymana Beled�ye başkanımıza da çok teşek-
kür ed�yorum şeh�tler�m�ze verd�kler� bu öneml� 
değer �ç�n” ded�.
BU ETKİNLİK TESADÜF DEĞİL
Etk�nl�kte konuşma yapan İstanbul m�lletvek�l� 
Hasan Turan yaptığı konuşmada “B�r etk�nl�ğ�n 
b�r�nc�s�n�n yapılması tesadüf olab�l�r ancak 11. 
s�n�n yapılması tesadüf değ�l b�r emeğ�n b�r ba-
şarının ürünüdür. Hafta sonu olması münase-
bet�yle çok yoğun b�r şek�lde etk�nl�klere katılı-
yoruz. Karınca m�sal� her etk�nl�ğe yet�şmeye ça-
lışıyoruz. Dün b�rl�kte çalıştığımız dostlarımızın 
bugün torunları �le y�ne bu cem�yetlerde b�rl�kte 
çalışıyoruz. Bu tür etk�nl�klerde b�r�m�z bayrağı 
alır burçlara d�ker, ger�den gelenlerde bu bayra-
ğı korur. Bu etk�nl�ğ�n gerçekleşmes�nde emeğ� 
geçen tüm yönet�m kurulu üyeler�n� ve başkanı-
mızı tebr�k eder�m.” ded�.
HAYMANA BİR MOZAİK
Haymana Beled�ye Başkanı Özdem�r Turgut 
yaptığı konuşmada Haymana'dak� şeh�tl�ğ�n ya-
pılmasında T�rebolu dernekler Federasyonu 
çok büyük emeğ�n�n olduğunu şu anda başkan-
lık görev�n� yürüten İbrah�m aydın ve d�ğer yö-
net�m kurulu üyeler�ne bu çabalarından dolayı 
teşekkür ett�ğ�n� bel�rterek “Haymana'nın b�r mo-
za�k. Her yöreden �nsanın bulunuyor. Haymana 
nüfusunun %70’�n� ülkem�z�n çeş�tl� �ller�nden 
gelen kürt kardeşler�m�z oluşturuyor. Ankara'nın 
adl� olaylar bakımından en sondan 1. sırada 

olan �lçes�y�z. B�z haymanada kar-
deşçe yaşamayı başarmış b�r �lçe-
y�z.” ded�.
TİREBOLULAR ÖZ KARDEŞİMİZ
Turgut yaptığı konuşmada 101 yıl 
önce G�resun'dan T�rebolu'dan kal-
kıp Haymana'da Vatan müdafasında 
üç b�n�n üzer�nde şeh�t olduğunu be-
l�rterek “Vatanı kurtarmak �ç�n G�re-
sun'dan T�rebolu’dan gelen ve Sa-
karya Meydan Muharebes�’nde şeh�t 
düşen 42 ve 47 alaylar mehmetç�k-
ler� ve Hüsey�n Avn� Alparslan �ç�n 
geçen yıl Cumhurbaşkanımızın Te-
lekonferans yöntem� �le katılımıyla 
Şeh�tl�k Anıtımızı açtık. Burada İbra-
h�m Aydın başkanının çok büyük 
emeğ� var. D�ğer başkanlarımız ve 
yönet�c� arkadaşlarımızın da emeğ�-
ne teşekkür ed�yoruz. Vatan müda-
faası �ç�n Haymana topraklarında 
şeh�t düşen evlatlarınız, atalarınız 
tab�� k� b�z�m de evladımız ve ata-
mız. Şeh�tler�m�ze sah�p çıkmak 
b�z�m görev�m�z. S�zler nasıl sah�p çı-
kıyorsanız tab�� k� b�z de onlara 
sah�p çıkacağız. B�l�yorsunuz T�re-
bolu beled�yem�z �le yaptığımız söz-
leşme �le kardeş beled�ye olduk. B�z 
d�yoruz k� G�resunlular b�z�m karde-
ş�m�z ama T�rebolular öz kardeş�m�z. 
Hep�n�ze çok teşekkür ed�yorum.” 
ded�
1. SINIF İŞLER 35. SINIF TİPLER-
LE YAPILAMAZ.
T�rdef’�n esk� başkanlarında ve kül-
tür günler�n� başlatan Prof. Dr. Hal�t 
Kesk�n yaptığı konuşmada T�rebolu 
Beled�ye Başkanı Burhan Takır bu et-
k�nl�ğe gelmemes�nden dolayı duy-
duğu Üzüntüyü bel�rterek “Geçen yıl 
da yapılan etk�nl�ğe gelmem�şt� 
sayın Başkan. Ayrıca G�resunumu-
zun 5 m�lletvek�l�n� de bugün burada 
görmey� arzu ederd�k. S�v�l toplum 
kuruluşlarında görev yapmanın 
böyle etk�nl�kler organ�ze etmen�n 
ne kadar zor olduğunu b�l�yoruz. 
Çok değerl� b�r hocamız vardı Prof. 
Dr. Erdal Eren b�ze as�stanlığımız dö-
nem�nde şöyle b�r şey söylerd�. 1. 
sınıf �şler 35 sınıf t�plerde yapılmaz. 
Sözümün yanlış anlaşılmasını �ste-
mem. Bunu söylememdek� amaç bu 
tür derneklerde s�v�l toplum kuruluş-
larında görev göreve tal�p olanların 
o görev� yapacak yetk�nl�ğe sah�p ol-
ması çok öneml�d�r. T�rebolu 11 kül-
tür ve sanat ürünler�n� katılımın azlı-
ğı b�zler� de mutsuz ett�. Umuyorum 
k� bundan sonrak� etk�nl�kler�m�zde 

daha güçlü �çer�kler ve daha güçlü 
katılımlarla bu etk�nl�klere devam 
edeb�l�r�z.” ded�
TARİH, TURİZM VE TARIM PANELİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Panel’de Haldun Domaç T�rebolu ta-
r�h� �le �lg�l� kısa b�lg�ler ver�rken 
Doğal Dükka’nın sah�b� Şevket Ala-
add�noğlu T�rebolu'da tarımsal alan-
da yaptıkları çalışmalarla �lg�l� b�lg�ler 
verd� ve markalaşma güverc�n�n an-
lattı. Alaadd�noğlu yaptığı konuşma-
da T�rebolu'da 42 T�rebolu çayının 
değer�n�n düşürüldüğünü �dda ede-
rek, “T�rebolu ve yöres�nde bu çaya 
tadını veren üret�m� yıllık 8000 ton c�-
varında. Ancak p�yasaya sunulan 
çayın 40000 ton. T�rebolu’da üret�len 
çay başka bölgelerde üret�len çay �le 
karıştırılarak 42 T�rebolu çayının 
marka değer� düşürülüyor. Bu konu-
da b�rçok ş�kayet alıyoruz. Markalaş-
mada öneml� olanın ürünün değer�-
n�n korunmasıdır. Yılda 8000 ton üre-
t�len 42 T�rebolu çayının bütün sü-
permarketlerde satılmasının her 
yerde T�rebolu 42 çayı d�ye reklam 
yapılması doğru değ�l.” ded�.
TİREBOLUYU YÖNETENLER 
TURİZMİN FARKINDA DEĞİL
Yen�köy mahalles�ne eş�yle yaptığı 
b�r gez� sırasında esk� İstanbul 
Otel�’n� gördükler�n� ve burayı değer-
lend�rme fikr�n�n o gün ortaya çıktı-
ğın bel�rten prodüktör Şafak Kara-
man “T�rebolu'nun geleceğ�n�n tu-
r�zm. T�rebolu’da bu altyapı var. Ne-
dense ne T�rebolular ne de T�rebolu-
yu yönetenler bunun farkında değ�l. 
Yaptığımız yatırımla buraya d�kkat 
çekmeye, burada b�r anlayışı değ�ş-
t�rmeye çalışıyoruz. Kend�n�z� tanıt-
manız �ç�n b�r şeyler yapmanız gere-
k�r. T�rebolu'da b�r muhtar küçük do-
kunuşlarla ne kadar farklar yarattı 

hep�m�z görüyoruz. Sosyal medyada 
sadece b�r kare res�m çekmek �ç�n 
b�nlerce �nsanın bu renkl� sokaklara 
akın ett�ğ�n� gördük.”
Üsküdar Beled�yes� Kültür Müdürü 
Mesut Meyvec�, Esenyurt Beled�ye 
Başkan Yardımcısı Ufuk Özdem�r, 
Esenyurt Beled�ye Mecl�s Üyes� 
D�lek Altay Ş�mş�r, Esk� Bursa M�llet-
vek�l� Zafer Hıdıroğlu, Beykoz Bele-
d�ye Mecl�s üyes� Hüsey�n Kuruder�, 
Haymana Federasyonu Başkanı 
Suat D�nç, G�resun Federasyonu 
Başkanı Muhterem Mem�ş, Kurucu 
Başkan Çınar Çet�nkaya, Esk� Baş-
kanlardan Haldun Domaç ve Necdet 
Dem�rel de b�rer selamlama konuş-
ması yaptı. Etk�nl�ğe katkı sağlayan-
lara günün anısına plaket takd�m� ya-
pıldı.
Programda araştırmacı yazar İlknur 
Bektaş cumhur�yet�n kadın kahra-
manları �le �lg�l� b�r söyleş� gerçekleş-
t�r�rken Türk Halk Müz�ğ� sanatçısı 
Eser Durmuş ve kemençe sanatçısı 
Hüsey�n Çendeoğlu katılımcılara ke-
y�fl� anlar yaşattı.
Programa konulan Hüsey�n Avn� Bel-
gesel� ve Söyleş� programda yaşa-
nan aksaklılar neden�yle gerçekleşt�-
r�lemed�.
11 T�rebolu kültür ve sanat günler�ne 
İstanbul m�lletvek�ller� Em�ne Gül�zar 
Emecan ve Hasan Turan, Esk� 
Bursa M�lletvek�l� Zafer Hıdıroğlu, G�-
resun Federasyonu Başkanı Muhte-
rem Mem�ş Harş�t Federasyonu Baş-
kanı Temel B�lecen Üsküdar Beled�-
yes� Kültür Müdürü Mesut Meyvec�, 
Beled�yes� mecl�s üyes� Devr�m Al-
parslan Beykoz Beled�yes� mecl�s 
üyeler� Hüsey�n kuruder� ve Temel 
Karaden�z, s�v�l toplum kuruluşları 
tems�lc�ler� ve T�rebolular katıldı.
Haber:Abdullah Öner MERAL
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Stat: Çotanak Spor Kompleks�
Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Den�z Caner 
Özaral
B�texen G�resunspor: Onurcan P�r�, Hayrullah B�lazer, 
Perez, Ar�as, Alper Uludağ, Görkem Sağlam (Dk. 72 Sa-
v�cev�c), Mej�a, Serg�o (Dk. 90+7 Doğan Can Davas), 
Borja Sa�nz (Dk. 85 Rahmetullah Ber�şbek), Kuwas (Dk. 
85 Murat Cem Akpınar), Baj�c (Dk. 90+6 Kad�r Seven)
Gaz�antep FK: Günay Güvenç, K�ts�ou, Arda Kızıldağ, Dj�-
lobodj�, Hanousek (Dk. 82 Hal�l İbrah�m Pehl�van), Mer-
kel, Furkan Soyalp (Dk. 82 Stankovsk�), Mustafa Esk�hel-
laç (Dk. 90 Tosca), Vel�u (Dk. 69 Sagal), Max�m, F�gue-
�redo
Goller: Dk. 24 Serg�o, Dk. 90+5 Baj�c (B�texen G�resuns-
por), Dk. 52 Vel�u (Gaz�antep FK)
Sarı kartlar: Dk. 6 K�ts�ou, Dk. 33 Furkan Soyalp, Dk. 78 
Dj�lobodj� (Gaz�antep FK), Dk. 22 Ar�as, Dk. 49 Görkem 
Sağlam, Dk. 56 Borja Sa�nz, Dk. 80 Sav�cev�c, Dk. 90+8 
Kuwas (B�texen G�resunspor)

24. dak�kada B�texen G�-
resunspor'un sol kanattan 
gel�şt�rd�ğ� atakta Alper 
Uludağ'ın ortasında ceza 
sahası �çer�s�nde Ser-
g�o'nun gel�ş�ne sert vuru-
şunda, meş�n yuvarlak kö-
şeden ağlara g�tt�: 1-0
32. dak�kada Hanousek'�n 
ceza sahasına yaptığı or-
tada K�ts�ou boş poz�s-
yonda topla buluştu. Bu 
oyuncunun vuruşunda, 
top kalec� Onurcan 
P�r�'den döndü.
45+1. dak�kada Ser-
g�o'nun defansın arkasına 
attığı pasta Borja Sa�nz 
topu kontrol ett� ve ceza 
sahasına g�rd�. Kalec� 
Günay Güvenç �le karşı 
karşıya kalan Borja 
Sa�nz'�n vuruşunda top 
yandan auta g�tt�.
Karşılaşmanın �lk yarısı, 
G�resunspor'un 1-0'lık üs-
tünlüğüyle sona erd�.
52. dak�kada Furkan So-
yalp'�n ara pasında ceza 
sahasında topla buluşan 
Vel�u'nun vuruşunda, 
meş�n yuvarlak köşeden 
ağlara g�tt�. 1-1
89. dak�kada Sav�cev�c'�n 
sol çaprazdan sert şutun-
da, kalec� Günay Güvenç 
köşeye g�den topu son 
anda parmaklarının ucuy-
la kornere çeld�.
90+5. dak�kada Serg�o ra-
k�pler�n� çalımlayarak sağ 
çaprazdan ceza sahasına 
g�rd�. Bu oyuncunun yer-
den pasında boş poz�s-
yonda topla buluşan 
Baj�c, meş�n yuvarlağı fi-
lelere gönderd�: 2-1
Karşılaşma ev sah�b� ek�-
b�n 2-1'l�k üstünlüğüyle 
sona erd�.

Sayfa: 830 Aralık 2022 Cuma

Giresunspor, kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı müsabakada  
Gaziantep FK takımını mağlup ederek çok önemli bir galibiyete imza attı
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