
31 Aralık 2022 Cumartes�         Sayfa: 1         Sayı 6492            Yıl:19                F�yatı: 1,5 TL

BÜYÜK İKRAMİYE

GİRESUN’UN SAHİLİNE VE 
DENİZİNE ENGELSİZ ULAŞIM!

Engels�z b�r G�resun �ç�n gece 
gündüz çalışan Beled�ye Başka-
nı Aytek�n Şenl�koğlu, proje ve 
h�zmetler�n� art arda hayata geç�-
r�yor.
Sah�l� kullanmak �steyen engell� 
ve yaşlı vatandaşlara yönel�k 19 
Eylül Spor Salonu yanında G�re-
sun Beled�yes� öncülüğünde ha-
yırsever �ş adamları İbrah�m 
Kara ve Mahmutcan Yavuz’un 
katkılarıyla yapılan G�resun b�r 
�lk olan üst geç�t asansör uygula-
masının yapımı tamamlanarak 
vatandaşların kullanımına açıldı.
Engell� b�reyler, hasta, ham�le, ço-
cuklu a�leler ve yaşlı vatandaşla-
rın sorun yaşamaması adına 
sah�l kes�m�ne ulaşımda yoğun 
olarak kullanılan üst geç�d�n her 
�k� tarafına uygulanan asansör 
s�stem� vatandaşlara h�zmet ver-
meye başladı. (2'de)

(Yazısı sayfa 2'de)

ÖZTÜRK’TEN KAVRAZ 
MARKA ÇİKOLATAYA TAM NOT

Ak Part� G�resun M�lletvek�l� 
Cemal Öztürk Doğankent’te �n-
celemelerde bulundu. Beled�ye 
Başkanı Ruşen Özden’� kutla-
yan Öztürk yörede c�dd� h�zmet-
ler verd�kler�n� söyled�
Öztürk”‘’Doğankent Kaymakam-
lığı ve Doğankent Beled�yes�’n�n 
katkılarıyla Doğankent Kadınlar 
Kooperat�fi çatısı altında kuru-
lan, bölgem�zde özel b�r yere 
sah�p olan Harş�t vad�s� fındığı 
kullanılarak üret�len Kavraz 
marka ç�kolata, ezme ve d�ğer 
mamül ürünler� satış mağazası 
ve kafeteryasının açılışını ger-
çekleşt�rd�k. (Devamı 2'de)

Batlama Vadisi'nin ilçe olması için imza yağmuru
Batlama Vadisi muhtarlarından 

Batlama Vad�s�'n�n �lçe olması �ç�n �lk günde 4 muhtardan �mza geld�.
Batlama Vad�s� �lçe Yapma Derneğ� Başkanı Hakan Cenger ve kom�-
te üyeler� bugün Çaldağ ,Sultan�ye ,Okçu ve Yazlık Muhtarlarını z�ya-
ret ederek 4 �mza b�rden aldı.
1 hafta �ç�nde Batlama Vad�s� üzer�ndek� d�ğer muhtarlar da tek tek z�-
yaret ed�lerek �mzaları alınacak
Başkan Cenger "Sayın Abdullah Aşuk muhtarım �lk �mzayı attı.(2'de)

Ordu-Giresun Havalimanı’nda
 Uçuş Noktaları Yetersiz

Ordu-G�resun Haval�manı açıldı-
ğı 2015 yılından bu yana artan 
uçuş ve yolcu sayısı �le son yıl-
larda Türk�ye’de açılan haval�-
manları arasında d�kkat çek�yor.
Avrupa’da ve Türk�ye’de den�ze 
dolgu yapılarak �nşa ed�len �lk 
haval�manı olma özell�ğ� de taşı-
yan Ordu-G�resun Haval�manı, 
pandem� dönem� har�ç sürekl� 
yükselen b�r uçuş ve yolcu sayı-
sına sah�p olması �le bölgen�n tu-
r�zm�ne de öneml� katkıda bulu-
nuyor. (Devamı 3'de)

Başkan Kuruca”Merhum Korkmaz,Türk Ocağı’na Orhan Kavuncu ve ekibiyle ciddi 
hizmetlerde bulundu “derken,Gürsoy ve Bayram ,Türk Milliyetçiliğinin simge 

isimlerinin başında gelen Korkmaz’ın yeni nesillere tanıtılmasını önerdi

ALAADDİN KORKMAZ 
ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILDI
T

ürk Ocağı Kurucularından merhum Alaadd�n 
Korkmaz ölüm yıldönümünde dün Esp�ye’de 
Bayram Şeyh Köyü’ndek� mezarı başında 

anıldı.Cuma namazı sonrası yapılan anma tören�-
ne Kur’an okunması ve ed�len dualarla başlanıl-
dı.Daha sonra Korkmaz’ın hayatı,eserler� ve mes-
lek� çalışmaları anlatıldı.Programın sunuculuğunu 
yapan Yen�çağ Gazetes� Köşe Yazarı Ahmet Gür-
soy,Korkmaz’ın Esp�ye ve G�resun kadar tüm Türk 
Dünyası �ç�n de öneml� b�r değer olduğunu söyle-
d�.Gürsoy”Alaadd�n hocamızın kardeş� Yalçın 
Korkmaz oldukça vefalı b�r davranışla her yıl anma 
tören� organ�ze ed�p b�zler� b�r araya get�r�yor. Her-
kes böyle vefalı değ�l. Yalçın beye teşekkür ed�yo-
rum. Buraya gelen herkes� de tebr�k ed�yorum”ded�.  (3'DE) Haber:Mustafa CİCİ
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GİRESUN’UN SAHİLİNE VE DENİZİNE ENGELSİZ ULAŞIM
ÜST GEÇİT ASANSÖRLERİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI

(Baştarafı 1'de)
Bu öneml� h�zmet� engell� b�reyler ve beraber�ndek� heyet �le ye-
r�nde �nceleyen Başkan Aytek�n Şenl�koğlu, özel b�reyler�n ha-
yatını kolaylaştırmak �ç�n çalışmalar yaptıklarını bel�rterek, şeh-
r�n d�ğer bölgeler�ndek� üst geç�tlere asansör uygulamasını ka-
zandırmayı hedefled�ğ�n� söyled�.
Başkan Şenl�koğlu, asansörler�n yapımına katkıda bulunan ha-
yırsever �ş adamları GİSMAP firması sah�b� İbrah�m Kara �le YA-
VUZKAN Ş�rket Yönet�c�s� Mahmutcan Yavuz’a plaket vererek 
teşekkür ett�.
Ayrıca, Engell�ler Derneğ� Başkanı N�hat Yayla da yıllardır sah�-
le er�ş�m �ç�n büyük �ht�yaç duydukları asansörün hayata geç-
mes�nden dolayı Beled�ye Başkanı Aytek�n Şenl�koğlu �le hayır-
sever �ş adamlarına plaket ve ç�çek takd�m�nde bulunarak te-
şekkürler�n� �lett�.
2007 yılında Karaden�z Sah�l yolunun h�zmete g�rmes�n�n ar-
dından 15 yıl sonra G�resun’da b�r �lk olan üst geç�t asansör h�z-
met� özell�kle engell�, hasta, ham�le, çocuklu a�leler ve yaşlı b�-
reyler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından büyük beğen� 
topladı.

Ömür sermayem�z her geçen gün tüken�yor. Sayılı nefes-
ler�m�z azalıyor. Her canlı g�b� b�zler de göçeceğ�z. Zaten 
hayat hep göçten �baret aslında. 
Konar göçer b�r hayatımız var. B�z yok �d�k her şey� yoktan 
var eden Yüce Yaratıcımız b�z� ana rahm�nde var ett�. Böy-
lece yolculuk başladı. Dokuz ay süren buradak� hayatımız 
da sona erd� ve oradan �k�nc� durağımız dünyaya göçtük. 
İşte ş�md� buradan da göçeceğ�m�z vakt� bekl�yoruz. Bura-
da da geç�c� �skana tab�y�z. Z�ra üzer�nde yaşadığımız dün-
yanın-evren�n kend�s� de sonlu. Sürekl� �skan ahrette. Sü-
rekl� olana yatırım en akıllıca �şt�r. Z�ra daha kıymetl�d�r. 
(A’lâ 87/16-17, Duha 93/4)
Ancak �nsan aslında yok olmayacak. Z�ra göç olacak bura-
dan. İskan sürem�z b�t�nce, hak vak� olunca göçeceğ�z 
y�ne. Öleceğ�z. Bu dünyaya öleceğ�z ama ahrete doğaca-
ğız aslında. Kab�r, dünyanın çıkış kapısı ahret�n de g�r�ş ka-
pısıdır. Ölüm aslında hayatın format değ�şt�rmes�d�r. Adres 
değ�ş�kl�ğ�d�r. Son durak mahşer meydanı. Ardından yapı-
lacak yargılama net�ces�nde ya ödül yer� cennete, ya da 
ceza yer� cehenneme g�d�lecek. Böylece konar-göçer 
hayat da sona erm�ş, sürekl� �skan başlamış olacak.
Ş�md� bu hayat yolculuğumuzda en d�kkat ed�lmes� gere-
ken bölüm h�ç şüphes�z dünya hayatıdır. Z�ra buradak� ha-
yatımız aslında ebed� hayatımız olan ah�ret�m�z�n de şek�l-
lenmes�ne sebep olacaktır. Yan� geç�c� �skan yer�m�z b�ze 
kalıcı �skan yer�m�z� de kazandıracaktır. Bu sebeple çok �y� 
değerlend�r�lmel�d�r. Unutmayalım dünya ah�ret�n tarlasıdır.
Ancak dünya hayatı aldatıcıdır. D�kkat etmek lazım. Aks� 
takd�rde kaybeden b�z oluruz. Bu konuda Yüce Yaratıcı-
mız tarafından uyarılıyoruz : “… Dünya hayatı sakın s�z� al-
datmasın, o aldatma ustası(Şeytan) da s�z� Allah hakkında 
kandırmasın”(Fatır35/5) İşte bugün en büyük sıkıntı da 
budur. Allah’ı, ahret� unutarak yaşamak, “Allah yokmuş 
g�b� yaşamak” çağımızın hastalığı hal�nde gelm�ş durum-
da.
Müslüman toplumlarda haram-helal duyarlılığı da g�derek 
azalmaktadır. Dünyev�leşme hastalığı bünyem�ze s�rayet 
ed�yor.
Bakınız her sene m�lad� yıl sona ererken b�r “Yılbaşı-Noel 
Baba-P�yango” mevzuuları gündeme gel�r. Normalde müs-
lümanın gündem�nde olmaması gerek�r değ�l m�? Öyle ya 
Müslüman �ç�n yılın sonu ya da yılın başı fark etmez. Za-
manı yaratan Allah’tır. Öneml� olan onu nasıl yaşadığımız-
dır. Ama burada “yılbaşı kutlamaları” adı altında b�rçok 
haram �şlen�yor. Yıl başından kasıt Hz.İsa’nın doğumu �se 
b�r Peygamber’�n doğumu böyle m� karşılanır? Hayır. Yıl-
başından kasıt Noel kutlamalarının b�r parçası olmak �se o 
zaten sakat. Z�ra Hır�st�yanların bayramıdır, b�z�mle alaka-
sı yoktur.
 Hır�st�yan ya da Yahud�ler� onların d�n�ne a�t b�r takım r�tü-
ellerle takl�t etmek �se yasaklanmıştır. D�nen günahtır. Bu 
böyle b�l�nmel�d�r. “Ne var bunda canım” d�yerek hafife al-
manın gereğ� yoktur.
“Noel Baba” mevzuu da Hır�st�yan kültürünün b�r parçası-
dır. Hatta öz �t�bar�yle Hır�st�yanlıkta da yoktur ama sonra-
ları eklemlenerek bugün onların b�r parçası hal�ne gelm�ş-
t�r. Ne yazık k� “kültürel �st�la” sonucu b�ze de bulaşmış du-
rumda. Nasıl bulaşmasın? M�n�k yavrularımıza ç�zg� filmler 
yoluyla Noel Baba aşılanıyor. İnsanımız d�z�-s�nema vs 
yolla bunlar empoze ed�l�yor. Bakıyorsunuz cadde ve so-
kaklar “noel baba” kostümlü adamlardan geç�lm�yor, v�tr�n-
ler hep aynı tarzda süslenm�ş, AVM’ler çam ağacı �le ren-
gârenk süslenm�ş. Bütün bunlar �nsanımızın z�h�n dünya-
sına �şlen�yor. Zaten daha çocukken başlayan bu “z�h�n �ğ-
d�ş�” daha sonrak� evrelerde de devam etmekted�r.
D�ğer taraftan “P�yango” mevzuu da üzer�nde durulması 
gereken meselelerden. B�r müslüman şunu b�lmel� ve 
�nanmalı k� her ne tür olursa olsun p�yango kumardır ve 
kumar(meys�r) da d�nen haramdır. Hatta Kur’an’ın �fade-
s�yle “şeytan �ş� b�r p�sl�k”t�r. ( Ma�de5/90). Tıpkı alkol/�çk� 
g�b� p�sl�kt�r. Burada �k� şey� hatırlatalım:1-P�yango kumar-
dır, haramdır ve bulaşan �ç�n uhrevî sonuçları olacaktır. 2-
P�yangodan büyük �kram�ye çıkanların hayatına bakılırsa 
sonlarının dünyada da hüsran olduğu açıkça görülecekt�r. 
İbret almak lazım. B�r gazeten�n attığı şu manşet düşün-
dürücü : ”P�yango Tal�hs�zler�” B�r d�ğer� de şöyle yazmıştı: 
“Tal�hs�z Tal�hl�ler”
Dostlar, asıl “büyük �kram�ye” ned�r b�l�yor musunuz? 
Büyük �kram�ye, p�yangoya vereceğ�n 100 l�rayı b�r fak�re 
vermend�r(�nfak). Hem de kazanma garant�l�. Öyle b�r �kra-
m�ye k� karşılığında 1’e 10, 1’e 700 alıyorsun. K�m b�l�r 
bekl� de 1’e 7 b�n hatta 1’e 700 b�n. (Bakara 2/261, Enam 
6/160 ) 29.12.2022

BÜYÜK İKRAMİYE

ÖZTÜRK’TEN KAVRAZ MARKA ÇİKOLATAYA TAM NOT
(Baştarafı 1'de)
Ülkem�z�n ve bölgem�z�n en öneml� tarımsal �h-
racat ürünü olan fındığa katma değer sağlaya-
rak b�r marka oluşturan, üret�m yaparak �lçem�z 
ekonom�s�ne katkı sağlayan Doğankentl� kadın-
larımızı tebr�k ed�yor, bol ve bereketl� kazançlar 
d�l�yorum. Bu güzel projey� destekleyen Doğan-
kent Beled�ye Başkanı Rüşan Özden kardeş�-
m�z� kutluyorum. İl�m�zde üreten kadınlarımıza 
destek olmaya devam edece-
ğ�z.’’ded�. Haber:Hakan Çeleb�

Batlama Vadisi'nin ilçe olması için imza yağmuru
Batlama Vadisi muhtarlarından 

(Baştarafı 1'de)
Kend�s�ne çok çok teşekkür ed�yorum. Sonra Okçu Muhtarımız 
sayın Mustafa Han kom�tem�z� kabul ederek �mza verd�. Deva-
mında Çamlık Muhtarımız b�zler� oldukça naz�k karşıladı ve 
�mza verd�. Son olarak Sultan�ye Muhtarımız Muhammet Çakır'ı 
z�yaret ederek �mzasını aldık.Yöredek� muhtarlarımız �lçe proje-
m�ze 4 elle sarılıyor ve bu da b�zler� mutlu ed�yor. Batlama Vad�-
s� halkı ve muhtarları olarak b�zler tek yumruk olduktan sonra 
her hedefe ulaşırız.4 Muhtarıma teşekkür ve saygılar sunuyo-
rum"ded�. Haber:Mustafa C�c�

EYT'li vatandaşlar SGK 
binalarında yoğunluk oluşturdu

�resun'da, emekl�l�kte 

Gyaşa takılanlarla 
(EYT) �lg�l� yapılan 

açıklama sonrası vatandaşlar, 
borçlanma ve pr�m gün sayısı 
hesaplaması �ç�n Sosyal 
Güvenl�k Kurumu (SGK) �l 
müdürlükler�ne gelmeye 
başladı.
G�resun'da SGK İl 
Müdürlüğüne başvuruda 
bulunan Sebahatt�n 
Kandem�r, AA muhab�r�ne, 62 
yaş yer�ne düzenlemeyle 48 
yaşında emekl� olab�leceğ�n� 
söyled�.
Esnaf olduğunu bel�rten 
Kandem�r, "Nas�p olursa 50 
yaş dolmadan askerl�k 
ödemeler�m�z� yapıp 
borçlarımızı ödey�p emekl� 
olacağız. 
Güzel oldu, esnaflığa tab�� k� 
devam edeceğ�z, en azından 
yüksek pr�m ödemeler�m�z 

olmayacak, b�ze güzel b�r 
katkı olacak." ded�.
Hüsey�n Yılmaz �se 
memnun�yet�n� d�le 
get�rerek, "Vatana, m�llete 
hayırlı olsun, gerçekten 
güzel b�r şey." �fades�n� 
kullandı.
Ahmet Öztürk de geçm�ş 
pr�m borçlarını ödey�p 
emekl� olmaya hak 
kazanacağını kaydederek, 
"4-5 k�ş�l�k b�r a�le �ç�n 
emekl� maaşı b�r şey �fade 
etmez, y�ne çalışmaya 
devam edeceğ�z. B�r 
yandan tab�� k� b�r desteğ� 
olacak emekl� maaşının." 
d�ye konuştu. (AA)
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Ordu-Giresun Havalimanı’nda
 Uçuş Noktaları Yetersiz

(Baştarafı 1'de)
H�zmete g�rd�ğ� 22 Mayıs 2015 yılından 1 Ocak 2016 
tar�h�ne kadar 222 b�n 936 yolcuya h�zmet veren Or-
du-G�resun Haval�manı, 2016 yılı �ç�nde 796 b�n 188 
yolcuya h�zmet verd�. 2017 yılında yolcu sayısı 1 m�l-
yon 193 b�n 125 olurken, 2018 yılı �ç�nde yolcu sayı-
sı 1 m�lyon 94 b�n 550 olarak gerçekleşt�. 2019 yılı 
�ç�nde 1 m�lyon 60 b�n 265 olurken, 2020 yılı �ç�nde 
Koronav�rüs pandem�s�n�n de etk�s�yle % 47’l�k dü-
şüşle yolcu sayısı 556 b�n 432 oldu. 2021 yılı �ç�nde 
tekrar yüksel�şe geçen yolcu sayısı b�r öncek� yıla 
göre %35’l�k artışla 739 b�n 349 oldu. 2022 yılında 
da toplam yolcu sayısının b�r öncek� yıla göre yük-
selmes� beklen�yor.
UÇUŞ NOKTALARI SINIRLI!
Ordu ve G�resun şeh�rler�ne h�zmet veren Ordu-
G�resun Haval�manı, sürekl� yükselen uçuş ve yolcu 
sayısı rakamlarına rağmen uçuş noktalarındak� sı-
nırlı seçeneklerden dolayı yolcu sayısını daha da 
yükseltme şansını kaybed�yor. Sadece Ankara ve 
İstanbul’dak� 2 ayrı haval�manına olmak üzere 3 nok-
taya uçuş yapılan Ordu-G�resun Haval�manı’nda 

özell�kle İzm�r’e uçuş olmaması d�kkat çek�yor. İstan-
bul ve Ankara’nın yanı sıra İzm�r’de de çok sayıda 
Ordulu ve G�resunlunun yaşadığı b�l�n�yor. Bu potan-
s�yele rağmen İstanbul ve Ankara’ya yapılan sefer 
sayılara kadar olmasa da Ordu-G�resun Haval�ma-
nı’ndan İzm�r’e yapılacak seferler; karayolu �le Ordu 
ve G�resun’dan, İzm�r’e g�tmey� terc�h eden yolcuları 
kend�s�ne çekecekt�r.
Bunun yanı sıra özell�kle tur�zm dönem�n� �ç�ne alan 
aylarda Antalya’ya yapılacak seferler de otobüs �le 
Akden�z Bölges�’ne g�decek tat�lc�ler �ç�n Ordu-
G�resun Haval�manı’nı b�r caz�be merkez� hal�ne ge-
t�recekt�r.
İstanbul ve Ankara şeh�rler�ne uçuşların mevcut ol-
duğu Ordu-G�resun Haval�manı’nda bu şeh�rler�n dı-
şında sezonluk olarak Almanya’nın Düsseldorf şeh-
r�nden G�resun’a uçuşlar yapılıyor. Bunun har�c�nde 
Ordu ve G�resun’da yaşayan umrec�ler ve hacı 
adayları �ç�nde gene sezonluk olarak Ordu-G�resun 
Haval�manı’ndan Suud� Arab�stan’ın C�dde şehr�ne 
d�rek uçuşlar yapılıyor.

Haber: Fatma Bulduk Uğurlu

GELDİ BAŞKANDAN
 YENİ YIL MÜJDESİ

G
�resun İl� Manda Yet�şt�r�c�ler� B�rl�-
ğ� Başkanı Ahmet Geld�, 2022 yılı 
manda yet�şt�r�c�ler� destekleme 

ödemeler�n�n üret�c�ler�n hesaplarına ya-
tırıldığını �fade ett�.
Geld�, manda da yüzde 110, malak da 
yüz de 600 desteklemelerde artış oldu-
ğunu, bu kapsamda 282 �sletme ve 1390 
manda, 323 malak �ç�n toplam 2 m�lyon 
578 b�n 300 TL paranın �şletme sah�pler�-
n�n�n hesaplarına yatırıldığını bel�rtt�.
Ekonom�de durgunluk baş göster�rken �l 
ekonom�s�ne yaptıkları katkıdan dolayı 
mutlu olduklarını d�le get�ren Geld�, hay-
vancılığın zor ve yem mal�yetler�n�n yük-

sek olmasından dolayı yet�şt�r�c�lere b�r 
nebze de olsa gel�r sağlamanın, destek 
vermen�n, �l ekonom�s�ne canlılık katma-
nın heyecanını, mutluluğunu yaşadıkları-
nı bel�rtt�.
Ahmet Geld� açıklamasında şunları kay-
dett�, "B�rl�ğ�m�z üyeler�m�z�n destekler-
den faydalanması manda sütünün ve yo-
ğurdunun faydalarının duyurulması ve 
üyeler�m�z�n ürünler�n�n pazarlanması hu-
susunda faal�yetler�m�ze devam etmekte-
y�z.
Doğal enerj� kaynağı olan manda ürünle-
r�n�n (sütün, yoğurdun, kaymağın, peyn�-
r�n) üret�m tes�s�n� kurduk. İnşallah en 
kısa zamanda �l�m�ze, bölgem�ze h�zmet 
vermek �ç�n faal�yete geçecekt�r.
Bu tes�s�m�z� çok önems�yoruz. Çünkü 
üyeler�m�z�n daha fazla kazanması, va-
tandaşlarımızın da daha fazla sağlıklı ya-
şamı haked�yor.
Tüm bu çalışmalarda ve 2022 yılı halk 
el�nde manda ıslah projes�n�n paralarının 
üret�c�ler�n hesabına yatırmamızda 
emeğ� olan başta Tarım Bakanımıza, Ve-
k�ller�m�ze, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. 
Muhammet Angın ve ek�b�ne, proje l�der� 
Prof. Dr. İsma�l Kaya'ya, tüm �lçe müdür-
lükler�ne destekler�nden dolayı şahsım 
ve üyeler�m�z adına sonsuz şükranlarımı 
�lerl�yorum.
Ordu ve Trabzon 'da olmayan manda b�r-
l�ğ�n�n G�resun ekonom�s�ne kurulduğu 
2012 yılından bu güne kadar 18 m�lyon 
Türk L�rası dağıtmanın haklı gururunu ya-
şamaktayız" ded�.‘Engellilerin dilinden 

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri’

Türk m�llet�n�n özgürlük mücadele-
s�nde m�ll� ve manev� cephen�n güç-
lenmes�ne katkı sağlayan İst�klal 
Marşı şa�r� Mehmet Ak�f Ersoy, ve-
fatının 86. yılında yad ed�ld�.
G�resun İl Müftülüğü İst�klal Şa�r� 
Mehmet Ak�f Ersoy’un 86. ölüm yıl-
dönümü dolayısıyla "Engell�ler�n D�-
l�nden Mehmet Ak�f Ersoy Ş��rler�" 
başlıklı anma programı gerçekleş-
t�rd�.
G�resun Müftülüğü İl Engell� Koor-
d�natörlüğü organ�zes�nde G�resun 
Ün�vers�tes� Şeh�t Ömer Hal�sdem�r 
Konferans Salonu’nda gerçekleşt�-
r�len programda engell�ler İst�klal 
Şa�r� Mehmet Ak�f Ersoy’un ş��rler�n� 
seslend�rd�.
Programın açış konuşmasını 
yapan İl Müftüsü Ramazan Top-
can, “Mehmet Ak�f merhum üstadın 
vefatlarının yıl dönümünde Ak�fçe 
ş��rlerde buluşma baht�yarlığını 
veren Rabb�me hamded�yorum, sa-
lonumuzu teşr�f eden s�z değerl� m�-
safirler�m�ze hem şahsım hem de 
kurumum adına çok teşekkür ed�-

yorum.” ded�.
‘B�r gün değ�l, her gün �lkes�yle’ ha-
reket ederek engell�lere yönel�k 
programlar gerçekleşt�rd�kler�n� be-
l�rten İl Müftüsü Topcan, “B�r araya 
gelmek �ç�n nedenler arıyoruz. 
Bugün güzel b�r ves�le b�r aradayız.
Kardeşler�m! B�r yıl arkamızda 
kaldı, yen� b�r yıla g�r�yoruz. Yen� b�r 
yıl, yen� b�r dünya demek. Az önce 
ekranda dönen faal�yetler�m�zle b�r 
kere daha şunu gördüm k� 2022 yılı 
özell�kle engell� kardeşler�m�zle ya-
pılan programlar açısından dolu 
dolu geçm�ş. Gücü verene hamdol-
sun.” d�ye konuştu.
İl Müftülüğü olarak cam� �ç� ve cam� 
dışı d�n h�zmetler�nde örnek proje-
lere �mza attıklarını bel�rten Müftü 
Topcan, “Sadece bu alanda değ�l. 
Vardığımız her kapıda ses get�rd�k. 
İy� yapmak �ç�n değ�l mükemmel 
�ç�n çalıştık, çalışacağız. Huzure-
v�nde, engell� rehab�l�tasyon mer-
kezler�nde, A�le ve Sosyal h�zmet-
lerde, Gençl�k Sporda, M�ll� Eğ�t�m-
de, KYK’larda, hatta hastanelerde 

kısaca �nsanın olduğu her yerde 
güzel �şler ürett�k. İmkan sağlayan 
devlet büyükler�m�ze b�r kere daha 
huzurlarınızda teşekkür ed�yorum. 
Fedakar çalışmalarına şah�t oldu-
ğum Engell� Koord�natörümüz 
Güler Aydınoğlu hocama çok ama 
çok teşekkür ed�yorum. Hocaha-
nım! ‘önümüzdek� sene, 2022 yılın-
dan daha çok çalışmalıyız. Üzerle-
r�ne yen� faal�yetler, yen� h�zmetler 
�lave etmel�y�z.’ Kardeşler�m! Az 
önce provalarda d�nled�m. Ş�md�-
den tüyosunu verey�m, yürekler�n�-
ze mukayyet olun. Engell� kardeş-
ler�m�z sunuları �le taş çıkaracak 
g�b�. Ş�md�den her b�r engell� kar-
deş�m�z� kutluyor, tebr�k ed�yorum. 
Hep�n�z� muhabbetle selamlıyo-
rum.” şekl�nde konuştu.
Programda İrem Kübüç, Hakan 
Gürsoy, Senem Dem�r, Muhammed 
Furkan Geld�, Gülnur Aslan, Merve 
Şenel, Münevver Tural, Emre 
Ruhan Aydem�r, Leyla Kol ve 
Recep Terz� İst�klal Şa�r� Mehmet 
Ak�f Ersoy’un ş��rler�n� seslend�rd�.

ALAADDİN KORKMAZ 
ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILDI
(Baştarafı 1'de)
Gürsoy’un söz verd�ğ� Yalçın Kork-
maz �se ağabey�n�n b�yografis�n� ve 
h�zmetler�n� anlattı.Korkmaz”Buraya 
gelen herkese sonsuz teşekkür ed�-
yorum.Ağabey�m Alladd�n Kork-
maz’ı pandem� neden�yle kaybet-
men�n der�n üzüntüsü �ç�nde-
y�z.İsm�n� ve düşünceler�n� yaşat-
mak �ç�n el�m�zden gelen azam� gay-
ret� göster�yoruz”ded�
Törende daha sonra söz alan Türk 
Ocağı G�resun Şube Başkanı 
Nazım Kuruca,merhum Korkmaz’ın 
h�çb�r menfaat beklemeden Türk m�l-
l�yetç�l�ğ� davasına h�zmet ett�ğ�n� 
söyled�.
Kuruca”Merhum Korkmaz bu dava-
nın neferler�ndend�. Maalesef sağlı-
ğında ne b�zler ne de İl�m�z�n önder-
ler� kend�s�n�n değer�n� tam b�leme-
d�. Maalesef gerçek Türk m�ll�yetç�le-
r�n�n sayısı az.Ülkem�zde M�ll�yetç� 
olanlar var,M�ll�yetç� görünenler 
var,b�r de m�ll�yetç�l�kten geç�nenler 
var. Merhum Korkmaz gerçek b�r 
Türk M�ll�yetç�s�yd�.Mekanı cennet 
olsun. Merhum Korkmaz ,sayın 
Orhan Kavuncu �le Türk Ocağı’na 
çok çok c�dd� h�zmetler ett�.. Mekanı 
cennet olsun.”ded�. 

Kuruca’dan sonra söz alan Öğret�m 
Görevl�s� İsma�l Bayram �se mer-
hum Korkmaz �le Ankara’da yaşa-
dıkları b�r anıyı m�safirlerle paylaştı 
ve ölümünden duyduğu üzüntüyü y�-
neled�.Törene Esp�ye Beled�ye esk� 
Başkanı İbrah�m Önal başta olmak 
üzere kalabalık b�r davetl� topluluğu 
katıldı.Haber:Mustafa C�c�



31 Aralık 
2022 Cumartesi

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı 
yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin 
esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası:2022/1408615
1- İdarenin
a) Adresi:Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 
GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası:4542602000 - 4542602055
c) Elektronik posta adresi:giresun.idariis@saglik.gov.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı :23.12.2022 - 4765
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise):Giresun Gündem Gazetesi - 23.12.2022
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
İhale ilanının İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler başlıklı 4. maddesinin 4.1.1.3. maddesinin 2. maddesi " 2-İHE belgelerinin 
geçerliliğini ispatlayan URL:https://connectathon-results.ihe.net/ sayfasında yer alması 
gerekmektedir veya İstekliler  teklif ettiği görüntü transferi ve yazılım programının onaylı  IHE( 
Integrating Health Enterprise) uyumluluğu belgesini yeterlilik bilgileri  tablosunda beyan etmek 
zorundadırlar." ibaresi kaldırılmıştır.

DÜZELTME İLANI

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI 

BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de (Basın: ILN01759636)

AK Part� G�resun M�lletvek�l� ve TBMM İç�şler� Ko-
m�syonu Üyes� Av. Kad�r Aydın yen� yılı kutla-
dı.Aydın”
“Başta G�resunlu hemşehr�ler�m olmak üzere ül-
kem�z�n ve az�z m�llet�m�z�n yen� yılını yürekten 
kutluyor; 2023 yılının sağlık, mutluluk ve huzur ge-
t�rmes�n� temenn� ed�yorum. Cumhur�yet�m�z�n 
100. yılına doğru yürüdüğümüz bu yıl küresel öl-
çekte yaşanan ekonom�k sorunlara rağmen ülke-
m�z�n gücünün tesc�llend�ğ� b�r yıl olarak geçm�ş-
t�r. Türk�ye büyümes�n�, yüksel�ş�n� ve gel�şmes�n� 
son 20 yılda olduğu g�b� bu yılda sürdürmey� ba-

şarmıştır. Eğ�t�mden sağlığa, adaletten emn�yete, 
dış pol�t�kadan ulaşıma kadar hemen her alanda 
Türk�ye’de �lkler� başarmanın haklı gururunu her 
da�m yaşıyoruz. Sosyal devlet anlayışının gereğ�-
n� her da�m yer�ne get�ren hükümet�m�z, �nsanımı-
zın mağdur�yet yaşamaması �ç�n el�n� taşın altına 
koymaktan h�çb�r zaman çek�nmem�şt�r. Kaynak-
larını her da�m m�llet�m�z�n leh�ne kullanan b�r an-
layışla atılan adımlar şüphes�z ortadadır. Enflas-
yonun üzer�nde yapılan gel�r artış oranları, yerl� 
aracımız, yerl� �nsansız hava araçlarımız ve 
savaş uçağımız, aralıksız sürdürülen doğalgaz ve 
petrol rezerv� arayışları, EYT g�b� pek çok alanda 
yapılan çalışmalar �le m�llet�m�z�n �ht�yaç duyduğu 
her konuya öncelemeye devam edeceğ�z. 2023 
seç�mler� ülkem�z �ç�n d�ğer seç�mlerden, her 5 
yılda yapılan seç�mlerden farklıdır. Her zaman 
söyled�ğ�m�z g�b� bu seç�m yüzyılın seç�m�d�r. M�l-
let�m�z�n feraset�ne her da�m �nanıyoruz. Önü-
müzdek� yıl m�llet�m�z�n refah sev�yes�n�n dahada 
arttığı, enflasyonun tek hanelere düştüğü b�r yıl 
olacaktır. Cumhur�yet�m�z�n �k�nc� yüzyılına da�r 
ek�len tohumlar bugün olduğu kadar geleceğ�m�-
ze, gençler�m�ze b�r hed�yed�r. Bu yıl olduğu g�b� 
önümüzdek� yıllarda da her konuda çalışmaları-
mız aralıksız devam edecek. Bu duygu ve düşün-
celerle 2023 yılının ülkem�z, m�llet�m�z ve tüm �n-
sanlık �ç�n hayırlara ves�le olmasını Rabb�mden 
n�yaz ed�yorum.” Şekl�nde konuştu.
Haber:Osman Yılmaz

AYDIN YENİ YILI KUTLADI

PERŞEMBE KONSERLERİ DEVAM EDİYOR
G�resun Beled�yes� Konservatuvarı 2022 yılının 
son konser�n� gerçekleşt�rd�.
Şeh�rde b�r klas�k hal�ne gelen "Perşembe Kon-
serler�" kapsamında Sol�st C�han Uzunahmetoğ-
lu Vah�t Sütlaş Sahnes�'nde G�resunlu müz�kse-
verlerle buluştu. Sahney� dolduran d�nley�c�ler Al-
ternat�f Pop ve Rock türünde parçalarla key�fl� da-
k�kalar yaşadılar.
D�ğer yandan Ocak ayı konser programının da 
bell� olduğu �fade ed�ld�. Bu kapsamda 5 Ocak 
Perşembe günü Asfalt grubu konser�, 12 Ocak 
Perşembe günü Atakan Atlar'ın "90'lar Pop" kon-
ser�, 19 Ocak Perşembe günü G�resun Beled�ye 
Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar L�ses� "Türk 
Halk Müz�ğ� Korosu" konser�, 26 Ocak Perşem-
be günü �se "Rega�b Kand�l� Özel Programı" ya-
pılacağı bel�rt�ld�.

TATLI:SORUNLARIN
 BİTTİĞİ BİR YIL OLSUN
A

K Part� G�resun İl Başkanı 
Kenan Tatlı,yen� yılı kutladı.Tatlı” 
2023 yılına g�rerken yayınladığı 

mesajda, tüm dünyanın ve Türk�ye’n�n 
çok sıkıntılı b�r yılı ger�de bıraktığını 
d�le get�rd� ve 2023 yılının sorunların b�t-
t�ğ� b�r yıl d�leğ�nde bulundu.
İl Başkanı Kenan Tatlı, 2023 yılına g�-
rerken yayınladığı mesajda, tüm dün-
yanın ve Türk�ye'n�n çok sıkıntılı b�r yılı 
ger�de bıraktığını d�le get�rd� ve 2023 yı-
lının sorunların b�tt�ğ� b�r yıl d�leğ�nde 
bulundu.
Part�m�z�n kurulduğu yıldan �t�baren, 
her zaman m�llet�m�zden aldığı güçle 
varolduğunu d�le get�ren İl Başkanı, �lk 
günkü heyecanla 2023’te de yollarına 
devam edeceğ�m�ze h�çb�r hemşehr�m�-
z�n şüphes� olmasın. 
2023’te de mutluluğumuz ve umudu-
muzu tazeleyerek �l�m�zde kurduğumuz 
barış ve huzur ortamı �le b�rl�kte kamu 
kurumlarımızla, mahalle muhtarlarımız-
la, STK’larımızla ve tüm halkımızla b�r-
l�kte el ele vereceğ�z.
 2023’te de sah�p olduğumuz potans�-
yel� en �y� şek�lde kullanarak gerçekleş-
t�receğ�m�z projelerle �l�m�z�n her yö-
nüyle �lerlemes� en büyük hedefim�z ola-
caktır.
Geçm�şten günümüze kadar tüm so-
runlarını �nanç ve kararlılıkla aşan az�z 
m�llet�m�z, bundan sonra da tar�hsel ve 
kültürel b�r�k�m�ne sah�p çıkarak, tüm 
gücü ve güven�yle ama en öneml�s� b�r-
l�k ve beraberl�ğ�yle çağdaş b�r ülke ol-
manın gerekler�n� yer�ne get�rerek 
mutlu yarınlara ulaşacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; 2022 yılının 
tüm �nsanlığa sağlık, barış, huzur ve 
mutluluk get�rmes�n� temenn� ed�yor, 
Az�z m�llet�m�z�n ve G�resunlu hemşer�-
ler�m�n yen� yılını kutluyor, sevg� ve say-
gılarımı sunuyorum. 
“ded�. Haber:Hakan ÇELEBİ
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Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, 

isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

METİN UZUN 
Orman Ürünler� İnş.San.T�c.Ltd.Şt�

M.akif-A.Cihat Uzun 
Tel: 0454 225 86 00Fax: 225 8601 

Adres: Küçükköy Mah. S�vas Cad. No:119 GİRESUN

Değerli müşterilerimizin ve hemşehrilerimizin
Yeni Yılını en içten dileklerimizle 

tebrik eder, sağlık, mutluluk ve güzellik dolu
nice yıllar temenni ederiz
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Yeni yılınızı kutlar,
sağlık ve esenlikler dilerim..

Halil Küpeli 
Gelecek Partisi Giresun Merkez ilçe Başkanı 

Geleceği oluşturacak 

her yeni günün

 bir öncekinden daha güzel,

 isteklerinize uygun ve

 sizi daha da 

mutlu etmesi dileğiyle. 

Mutlu Yıllar!

KOMİL TOKUL
GİRESUN İYİ PARTİ İL BAŞKAN ADAYI
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Tüm Hemşerilerimin
 Yeni Yılını Kutlar, 
Hayırlara Vesile 

Olmasını Dilerim.

SERDAR DEMİRKAN 
MİMAR      

İBRAHİM EKİZ 
Türk Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı  

Getirdiği mutluluğun 
tüm kötülükleri unutturacağı,

 başarıların tüm
 başarısızlıkları yok edeceği 

güzelliklerin hayatınızı
 dolduracağı bir yıl dileğiyle. 

İyi Yıllar..
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EMÜR TEBRİK ETTİ
Keşap Beled�ye Başkanı Mehmet Emür yen� yılı kutladı.
Emür‘’2022 senes�n� ger�de bırakarak, yen� üm�tler �le 2023 yı-
lına g�r�yoruz. Keşap Beled�yes� olarak geçm�şte olduğu g�b� 
2022 yılında hemşer�ler�m�ze h�zmet etmen�n onurunu, b�rl�kte 
beled�yec�l�k ve �lçem�z� yönetmen�n gururunu yaşadık. Göreve 
geld�ğ�m�z gün �ç�m�zde var olan �lçem�ze h�zmet etme aşkı �lk 
günkü heyecanla olduğu g�b� yen� yılda da sürecek. Hemşer�le-
r�m�zden güç alarak yen� projeler�m�zle Keşap’ımıza yatırımlar 
yapmaya devam edeceğ�z.
Bu duygu ve düşüncelerle; 2023 yılının ülkem�z, m�llet�m�z ve 
tüm �nsanlık �ç�n sağlık, huzur ve refah �ç�nde geçmes�n� d�ler, 
tüm hemşehr�ler�m�z�n yen� yılını en kalb� duygularımla tebr�k 
eder, saygılar sunarım.’’ded�

Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk 
mahkeme kararını değerlendirdi

- "Gereken cezayı aldı, ölen ger� gelmez ama en azından �ç�-
m�z ferahladı”
G�resun'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındak� Sıla Şen-
türk'ün babası Bek�r Şentürk, kat�l zanlısı Hüsey�n Can Gök-
çek'�n ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını değerlen-
d�rd�.
Şentürk, AA muhab�r�ne, yaşadıklarının tar�fi olmayan b�r acı 

olduğunu söyled�.
"Gereken cezayı aldı, ölen ger� gelmez ama en azından 
�ç�m�z ferahladı." d�yen Şentürk, şunları kaydett�:
"Söylemek �sted�kler�m�z bunlar. 
İnşallah bu tür olaylar b�r daha olmaz, b�r Sıla g�tt�, b�r 
Sıla daha g�tmes�n. Adalet gereğ�n� yaptı, her zaman ada-
lete �nanmıştık. Sıla kızımızı kaybett�k, üzgünüz.
 Fotoğrafı ev�m�z�n duvarında asılı. 
Bu tür olayların b�teceğ�n� çok da zannetm�yorum ama �n-
şallah b�ter, �nşallah sonu gel�r, temenn�m bu yönde.
 Söylenecek de çok b�r şey yok adalet yer�n� buldu."
Bek�r Şentürk, kend�ler�ne bu süreçte destek olan Adalet 
Bakanlığı, G�resun Val�s� Enver Ünlü, Beled�ye Başkanı 
Aytek�n Şenl�koğlu ve davanın avukatlarına teşekkür ett�.
G�resun 1. Ağır Ceza Mahkemes�nde dün görülen duruş-
mada mahkeme heyet�, Hüsey�n Can Gökçek'e maktul 
Sıla Şentürk'e yönel�k eylem� neden�yle "çocuğa karşı 
kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hap�s 
cezası verm�ş, sanığın cezasında haksız tahr�k �nd�r�m� 
uygulamamıştı.
Ankara'dan G�resun'a gelerek, 16 Şubat'ta a�les�yle yaşa-
dığı Yalı Mahalles�'ndek� ev�nde Sıla Şentürk'ü bıçakla öl-
düren Hüsey�n Can Gökçek, Ordu-G�resun Haval�manı 
yakınlarında yakalanmıştı.
Gökçek, mağdura yönel�k "c�nsel �st�smar ve k�ş�y� hürr�-
yet�nden yoksun bırakmak" suçlamasıyla b�r davadan 
daha yargılanıyor. Bu davanın gelecek duruşması, G�re-
sun 1. Ağır Ceza Mahkemes�'nde 23 Ocak 2023'te görü-
lecek.
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ÖZDEMİR “ATATÜRK'ÜN ÇİZDİĞİ YOLDAYIZ"
Atatürkçü Düşünce Derneğ� G�resun Şubes� Başkanı 
Oğuzcan Özdem�r Yen� Yıl �le �lg�l� yazılı b�r açıklama pay-
laştı.Özdem�r açıklamasında;”
100. yaşını kutlayacağımız 2023’e g�rerken Büyük Ata-
türk’ün en büyük eser� ve kutsal
emanet� Türk�ye Cumhur�yet� c�dd� sorunlarla karşı karşı-
ya.
S�yasal, ekonom�k, kültürel hemen her alanda kr�zlerle bo-
ğuşuyor olmanın yanında, ulusça
bölünmüş, kamplara ayrılmış durumdayız.
Ancak; 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a çıkan Mustafa 
Kemal Paşa’nın Nutuk’tak� �lk sözler�yle
�şaret ett�ğ� der�n yokluk, yoksunluk ve çares�zl�k �ç�nde ol-
madığımızı da b�l�yoruz.
Özell�kle 2002’den ber� yaşadığımız bütün olumsuzlukla-
ra, y�t�rd�ğ�m�z Cumhur�yet
kazanımlarına, zedelenm�ş ulusal saygınlığımıza karşın; 
genç ve eğ�t�ml� m�lyonlarımız, özgür veeş�t b�rey olmanın 
b�l�nc�ne varmış kadınlarımız, la�kl�ğ�n değer�n� b�len toplu-

ma önderl�k edecek aydınlarımız, doğru önderl�kle buluş-
tuğunda tüm zorlukları aşab�ld�ğ�n� kanıtlamış halkımız 
ve Atatürkçü Düşünce g�b� şaşmaz b�r pusulamız var.
Umutluyuz!
Ulusumuza güven�yor, yürüdüğümüz yolun doğruluğuna 
�nanıyoruz.
Bu umut ve kararlılıkla 2023’ü Yen�den Atatürk Cumhur�-
yet�’ne ulaşma yolculuğumuzda b�r
atılım yılı olarak görüyoruz.
342 şubem�z, 40 Tems�lc�l�ğ�m�z ve 61 b�n üyem�zle gü-
nümüzün Anadolu ve Rumel� Müdafaa-� Hukuk Cem�yet� 
olarak tanımladığımız Atatürkçü Düşünce Derneğ� ola-
rak, Kemal�zm’�n namus ses�n� b�r s�s çanı g�b� yurdumuz 
semalarına asacak, başı d�k, onurlu ve aydınlık Türk�-
ye’ye
m�llet�m�zle b�rl�kte mutlaka ulaşacağız.
Türk Ulusu’nun ve Atatürkçü Düşünce Derneğ� örgütü-
müzün yen� yılını �çtenl�kle kutluyor,sağlık ve mutluluk d�-
lekler�m�zle saygılar sunuyoruz.”ded�
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Ustalar
OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ

1955'ten yarına

Muammer & Muzaffer USTA

Yeni yılda umutlarınız gerçek, 
mutluluklarınız sonsuz olsun. 

Mutlu yıllar!

YILLARA DAYANAN GÜVEN VE TECRÜBENİN ADRESİ
USTALAR OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ

BİLGİ HATTI:0454 222 22 22

Yeni Yılınızı Kutlar 
Hayırlara vesile 

Olmasını Dilerim

ALİ DEMİRALB 

             TA7 EB Giresun Telsiz Radyo Amatörleri Derneği Başkanı        
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KELEŞ, GALİBİYETİ TARAFTARLARA ARMAĞAN ETTİ
Spor Toto Süper L�g'�n 16. haftasında sahasında Gaz�antep 
FK'yı 2-1 mağlup eden B�texen G�resunspor'un tekn�k d�rektö-
rü Hakan Keleş, elde ed�len 3 puanı yen� yıla g�rerken G�re-
sunspor cam�ası ve taraftarlarına hed�ye ett�kler�n� söyled�.
Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ka-
zanmaları gereken b�r maçta sahadan gal�b�yetle ayrılmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını bel�rtt�.
Son 4 maçta 10 puan topladıklarını hatırlatan Keleş, "Maça �y� 
başladık. İlk yarı �y� b�r oyunumuz vardı. Golü de bulduk. Gol-
ler de bulab�l�rd�k. Fakat �k�nc� yarıya �y� başlayamadık. Golü 
de yed�k. Son dak�kalarda bulduğumuz gol b�ze 3 puan get�r-
d�. İnanılmaz şek�lde oyuncular �stekl�yd�. Sadece �k�nc� yarı-
nın bell� bölümler�nde b�raz sıkıntılar çekt�k." ded�.
L�g� �lk 10 �ç�nde tamamlamayı hedefled�kler�ne değ�nen 
Keleş, "L�g uzun b�r maraton. Güzel b�r g�d�şatımız var. 4 
maçta alınan 10 puan. Önümüzde Trabzonspor maçı var. Bu 
gal�b�yet�m�z� yen� yıla g�rerken G�resunspor cam�ası ve taraf-
tarlarımıza hed�ye ed�yoruz." d�ye konuştu.
Trabzonspor maçı hazırlıklarına yen� yıl tat�l�n�n ardından baş-
layacaklarını kaydeden Keleş, "Trabzonspor �ç sahada �nanıl-
maz şek�lde baskın oynayan b�r takım. B�z de �y� g�d�yoruz. Fe-
nerbahçe ve Galatasaray gal�b�yetler�m�z var. G�resun halkına 
b�r de Trabzonspor gal�b�yet� hed�ye etmek �st�yoruz." �fadeler�-
n� kullandı.
- Gaz�antep FK cephes�
Gaz�antep FK Tekn�k D�rektörü Erol Bulut �se gol poz�syonları 
yakaladıklarını ama bunları değerlend�remed�kler�n� söyled�.
Maçta �sted�kler�n� sahaya zaman zaman yansıtamadıklarını 
bel�rten Bulut, şunları kaydett�:
“G�resunspor önünde aldığımız b�r mağlub�yet var. Acı taraf, 
çalıştığımız hücum ops�yonlarından goller yed�k. G�resunspor 
en çok 75. dak�kadan sonra gol atan takım ve �k�nc� golü de 
b�z o şek�lde yed�k. Yakaladığımız poz�syonlar oldu. Önde 
topu daha fazla tutmamız lazımdı ama tutamadık. Defansta 
aks�yonlarımızı daha �y� uygulamamız lazımdı, onu da yapa-
madık. Rak�b�n top ve geç�şler�ne cevap veremed�k. N�tek�m 
maçı böylel�kle kaybetm�ş olduk."
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 Cezası b�ten Aleks�’n�n  kadroda yer alması �le yılın son 
maçına tam kadro olarak Gaz�antepspor maçını ev�nde 
oynadı. Maç önces� Tekn�k D�rektör Hakan Keleş sunucuya �lk 
ona g�rmey� hedefled�kler�n� söyled�.
     İk� takım arasında puan farkı b�r �d�. Bu maçı G�resunspor 
kazandığı takd�rde puan farkı dört’e çıkacaktı.  İk� kalec�ler de 
takımlarının başında Kaptan olarak çıktılar. Oyuna başlayan ve 
pres uygulayan takım Gaz�antepspor oldu. G�resunspor’a pres 
uygulayarak top yapmalarını engellemeye çalıştı. İlk yarıda 
Kuvars’ın ayağından topu ser� çıkarmaması rak�be avantaj 
sağladı. İlk yarı sağ taraftan Serg�nho, Gaz�antep sol kanadını 
zorladı.   Atılan uzun paslar rak�b�n müdahale etme �mkanı 
verd�.
    Sol taraftan Gaz�antep savunmasının topu kontrol 
edemey�ş� sonucu Alper’�n sol taraftan ortasına Serg�nho’nun 
müth�ş voles� kalec�n� uzanamayacağı  Köşeye g�derek 
G�resunspor’un golü olarak ağları havalandırdı. G�resunspor 
baskısının meyves�n� almıştı. İk�nc� gol �ç�n arayışları rak�p 
takım tarafından önlend�. G�resunspor, rak�p takım ataklarını 
önleyerek rak�be gol �mkanı tanımayarak �lk yarıyı gal�b�yetle 
kapattı. İlk yarıda G�resunspor’lu futbolcuların top kayıpları 
raklp takıma avantaj sağladı.
   G�resunspor’lu Borja Sa�nz’�n �lk yarının uzatmasında kalec� 
�le karşı karşıya aldığı poz�syonda  kötü b�r vuruşla topu auta 
atarak takımının �k� farkla soyunma odasını g�tmes�n� engelled�.
   Oyuna başlayan taraf G�resunspor olmasına rağmen 
Gaz�antepspor’un sol taraftan attığı golün ofsayt olması 
neden�yle �ptal ed�ld�. İk�nc� yarı poz�syon bulmaya çalışan taraf 
Gaz�antepspor �d�. Defansın hatası �le Gaz�antep beraberl�k 
golünü attı. Baskısını artıran Gaz�antepspor, �k�nc� gol 
poz�syonu bulmak �ç�n sağ ve sol taraftan organ�ze atak 
yaptılar. Gol bulmak �ç�n G�resunspor defansını zorladılar. 
Kalec� Onurcan’ın ve defansın yer�nde müdahales� �le rak�be 
gol �mkanı vermed�ler.
   Her �k� takımda gal�b�yet düşünces�  �ç�nde hareket ederek 
poz�syon aramaya başladılar. Top �k� yarı alanda g�d�p gelmeye 
başladı. Top kayıpları her �k� takımda çok olmaya başladı. Topa 
sah�p olan rak�p alana hücum etmeye çalıştılar. Ama 
G�resunsporlu Serg�nho beraberl�ğe razı olmadı. Attığı golden 
sonra son dak�kada rak�p ceza alanı �ç�nde rak�be attığı çalım 
ve topu Baj�c’e pas olarak atarak, golcü Baj�c’�n ağları 
havalandırmasını sağladı. G�resunspor’u uzatmalarda sonuca 
�syan eden Serg�nho ve Baj�c maçın sonucunu tay�n eden 
futbolcular olarak tar�h yazdılar.  Maçın doksan dak�ka 
olduğunu b�r kez daha bey�nlere kazıdılar.

MEHMET KIR

DOKSAN DAKİKADA SKOR

Çotanaklar, Süper Lig’de 
Mağlubiyeti Unuttu

üper L�g 2022-2023 Futbol Sezonu’nda 

S�n�şl� çıkışlı b�r grafik ç�zen G�resunspor, 
son 4 haftada gösterd�ğ� performansla fut-

bol kamuoyunun d�kkat�n� çekmey� başardı.
Süper L�g’e 44 yıl aradan sonra �lk yükseld�ğ� 
2021-2022 sezonu önces�nde düşecek takımlar 
arasında göster�len Yeş�l-Beyazlı ek�b�m�z kend�-
s�nden beklenen�n de üzer�nde b�r performans 
göstererek l�ge tutunmayı başarmıştı. 
38 maçın oynandığı sezonda 12 gal�b�yet, 9 be-
raberl�k ve 17 mağlub�yet alan Çotanaklar; 41 gol 
atarken, kales�nde 47 gol gördü ve sezonu 45 pu-
anla düşme hattının hemen üzer�nde 16. sırada 
tamamladı.
Geçen sezon g�b� bu sezon da düşecek takımlar 
arasında göster�len G�resunspor, futbol otor�teler�-
n� b�r kez daha yanıltmak �ç�n mücadeles�ne 
devam ed�yor. 
16. haftanın tamamlandığı Süper L�g 2022-2023 

Futbol Sezonu’nda 15 karşılaş-
maya çıkan Çotanaklar; 5 gal�b�-
yet, 4 beraberl�k ve 6 mağlub�-
yet aldı. 16 gole �mza atan Yeş�l-
Beyazlı ek�b�m�z, kales�nde �se 
22 gole engel olamadı. Bu so-
nuçların ardından 19 puan top-
layan G�resunspor, 19 takımın 
mücadele ett�ğ� ve sondan 4 ta-
kımın düşeceğ� l�gde kend�ne 
10. sırada yer bulmayı başardı.
 GİRESUNSPOR,
 4 HAFTADIR NAMAĞLUP
L�gde en son mağlub�yet�n� 12. 
haftada İstanbul deplasmanında 
Başakşeh�r’e karşı 3-1’l�k skorla 
alan ve sahadan boynu bükük 
ayrılan Yeş�l-Beyazlı ek�b�m�z, o 
günden bu yana mağlub�yet 
yüzü görmed�.
13. haftada İstanbulspor’u 
konuk eden Çotanaklar, saha-
dan 3-2’l�k gal�b�yetle ayrıldı. 14. 
haftada şamp�yonluğun en 
öneml� adaylarından göster�len 
Fenerbahçe �le karşılaşmak �ç�n 
İstanbul deplasmanına çıkan Ye-
ş�l-Beyazlı ek�b�m�z, tüm futbol 
otor�teler�ne şaşırtarak sahadan 
2-1’l�k gal�b�yetle ayrılarak 

büyük b�r sürpr�ze �mza attı. 
Dünya Kupası arasından sonra 
15. hafta karşılaşması �ç�n Ha-
tayspor deplasmanına g�den G�-
resunspor, son dak�kalarda bul-
duğu golle maçı 1-1 tamamladı 
ve 1 puanı hanes�ne yazdırmayı 
başardı. 
16. hafta karşılaşmasıyla tekrar 
taraftarının önüne çıkan Çota-
naklar, 1-1 devam eden müca-
delen�n �k�nc� yarısının uzatma 
dak�kalarında bulduğu golle altın 
değer�ndek� 3 puanı hanes�ne 
yazdırmayı başardı.
Bu sonuçların ardında yen�lmez-
l�k ser�s�n� 4 maça çıkaran G�re-
sunspor’un, gelecek hafta oyna-
nacak olan Trabzonspor maçın-
da nasıl b�r sonuç alacağı 
merak konusu oldu. 
Beş�ktaş, Fenerbahçe ve Gala-
tasaray’a karşı gal�b�yetler� bulu-
nan Çotanaklar’ın, geçen sezon 
Trabzonspor’a karşı gal�b�yet� 
bulunmazken; oynadığı 2 karşı-
laşmada 1 mağlub�yet ve 1 be-
raberl�ğ� bulunuyor.
Haber: Hakan Uğurlu


