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17-20 EkİM Ordu Günlerini tamamladıktan 
sonra ekip 52 Basın Yayın Organizasyon olarak ara 
vermeden 14-17 Kasım Amasya Günlerini ve aka-
binde de 28 Kasım 1 Aralık tarihlerinde de Tokat 
Günlerini gerçekleştirdik.

Ordu Günleri hazırlığımız ORDEF ile birlikte 
2019 yılı başından beri devam ediyordu. Nihayet ka-
labalık ve yoğun bir katılım ile gerçekleştirdik. Tüm 
katılımcılara, ilgi gösteren hemşerilerimize ve biz-
lere yardımcı olan tüm herkese teşekkür ediyorum. 
Karadeniz illerinden bir tanesi olan Amasya Günle-
rinide ADEF ile birlikte Tüm Anmasya ilçe Beledi-
yelerinin ve katılımcılarının destekleriyle güzel bir 
şekilde gerçekleştirdik. Burada da tüm desteği olan-
lara ve katılımcaılara teşekkür ediyorum.

Biraz İç Anadolu kültürüne sahip İlimiz Tokat 
Günlerinide Tokatlıların çok yoğun katılımıyla ger-
çekleştirdik. Çok yoğun diyorum çünkü bir ellik 
oyununa 47860 kişi katılarak bir rekora imza attılar.
İkramları ve farklı kültürel oyunları ve müzikleriyle 
Yenikapı’da çok güzel bir etkinlik oldu.

Buradan herkese teşekkürler....
www

2019 Yılı biterken 2020 li yıllara giriyoruz....
Yeni yıl yeni umutlar ve yeni heyecanlar demek-

tir. Bizlerde ülkemiz olarak yeni umutlar ve çalış-
malara girdiğimiz gibi 52 Basın Organizasyon ola-
rakda

Yeni yılda yeni projeler ile sizlerin karşısında 
olacağız.Bunları gerçekleştirirkende siz henşerileri-
mizin desteği ve teşviklerinide arkamızda hissede-
ceğiz.Bunun neticesinde de başarılı be güzel proje-
lere imza atacağız.

Buaradan yeni yılınızı kutlarken, Yeni yılın tüm 
insanlığa ve hemşerişlerimize yeni umutlar ve başa-
rılar getirmesini diliyorum.

Kalın sağlıcakla....

BİR YOĞUN SEZONU BİTİRİRKEN...
Yoğun diyorum, çünkü Ordu Günleriyle  
başladığımız hemşeri günleri  
etkinliklerimiz, 52 Basın olarak  
Amasya ve Tokat Günleriyle devam etti.

Sezer TURAN
52 Basın Yayın & Organizasyon

Genel Müdür

Degerli Hemşehrilerim;

     İslam kelimesi, Arapça'da "barış" kelimesiyle aynı 
anlama gelir. İslam, Allah'ın sonsuz merhamet ve şef-
katinin yeryüzünde tecelli ettiği huzur ve barış dolu 
bir hayatı insanlara sunmak için indirilmiş bir dindir. 
Allah tüm insanları, yeryüzünde merhametin, şefka-
tin, hoşgörünün ve barışın yaşanabileceği model ola-
rak İslam ahlakına çağırmaktadır. Bakara Suresi'nin 
208. ayetinde şöyle buyurulmaktadır:

      "Ey iman edenler, hepiniz topluca "barış ve gü-
venliğe" (Silm'e, İslam'a) girin ve şeytanın adımlarını 
izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır."

     Ayette görüldüğü gibi Allah, insanların "güvenliği"nin 
ancak İslam'a girilmesi, Kur'an ahlakının yaşanmasıy-
la sağlanabileceğini bildirmektedir.

Allah bozgunculuğu lanetlemiştir 
     Allah, insanlara kötülük yapmaktan sakınmalarını 
emretmiş; küfrü, fıskı, isyanı, zulmü, zorbalığı, öldür-
meyi, kan dökmeyi yasaklamıştır. Allah'ın bu emrine 
uymayanlar, ayetin ifadesiyle "şeytanın adımlarını iz-
leyenler" olarak nitelendirilmiş ve açıkça Allah'ın ha-
ram kıldığı bir tutum içerisine girmişlerdir. Kur'an'da 
bu konudaki birçok ayetten sadece iki tanesi şöyledir:

     "Allah'a verdikleri sözü, onu kesin olarak onayla-
dıktan sonra bozanlar, Allah'ın ulaştırılmasını emret-
tiği şeyi kesip-koparanlar ve yeryüzünde bozguncu-
luk çıkaranlar; işte onlar, lanet onlar içindir ve yurdun 
kötü olanı da onlar içindir." (Rad13/, 25)

     "Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, 
dünyadan da kendi payını (nasibini) unutma. 
Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsan-
da bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. 
Çünkü Allah, bozgunculuk yapanları sevmez." 
(Kasas, 28/77)

     Görüldüğü gibi, Allah, İslam dininde, terör, 
şiddet anlamlarını da kapsayan her türlü boz-
gunculuk hareketini yasaklamış ve bu tür bir 
eylem içinde olanları lanetlemiştir. Müslüman 
dünyayı güzelleştiren, imar eden insandır.

     Kıymetli hemşehrilerim; Allah içinde bulun-
duğumuz bu zor günleri tez zamanda aşmamı-
zı, tüm Ülke olarak birlik, beraberlik,kardeşlik 
içersinde huzurlu yaşamamızı nasip etsin.

     Bu vesileyle Kurban Bayramınızı tebrik eder, 
selam, saygı ve hürmetlerimi sunarım. 

Sezer Turan
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ORDU’NUN son yıllarda aldığı yatırımlarla ge-
lişme potansiyeli en yüksek şehirler arasında 
yer aldığını belirten Ordu Valisi yavuz, “10 yıl 

sonra Ordu’da bir yer alabilmek imkansız hale gele-
cek, fiyatlar çok artacak bunu çok açıklıkla söylüyorum, 
trend ona doğru gidiyor. Ordu’nun geleceği çok parlak. 
Önemli olan bizim bu şehri nasıl yönettiğimiz, gündemi 
nasıl belirlediğimizdir” diye konuştu. 

  Vali yavuz, şöyle konuştu: “Ben, Ordu’da sadece üre-
tim ve istihdamın tartışılmasını arzu ediyorum. O yüz-
den de bu tür toplantıları sıklıkla gerçekleştiriyorum. 
Kısır çekişmelerle kaybedecek zamanımız yok. 21. yüz-
yılda lider Türkiye’nin konumuna uygun katkı sunabilir 
miyiz? Bizim tartışmamız gereken budur. Birey olarak 
ben bu ülke için ne yapabilirim? Şehir olarak biz ne ya-
pabiliriz? daha önemlisi de dünya için biz ne yapabiliriz 
sorusunu kendimize sorabilmeliyiz. Temel bir paradig-
ma değişikliğine hepimizin ihtiyacı var. Bu sorgulama-
yı yapmamız gerekiyor. Bilim ve teknolojiyi insanlığın 
hayrına kullanabiliyor musunuz, zenginliği bu anlamda 
kullanabiliyor musun? Buna bakmak gerekir. dolayısıy-
la yola çıkarken doğru bir amaçla yola çıkmak ve amacı-
mızdan hiçbir zaman sapmamak gerekiyor.” 

“OSB’LERDE KARARLILIĞIMIZ SüRüYOR” 
  Vali seddar yavuz, konuşmasının devamında şun-

ları söyledi:  
  “Şu anda 3 tane OsB’miz var ve bu OsB’lerde 13 bin 

kişi istihdam ediliyor. Toplam sigortalı çalışan sayımız 
96 bin civarındadır. Bunun da 26 bin 500 civarı memur-
dur. Gayri safi yurt içi hasılada yaklaşık 17 milyar TL ile 
32. sıradayız. ama kişi başına böldüğünüz zaman ra-

kamlarımız 60’lara iniyor. 3 yeni OsB’yi bizim süratle bi-
tirmemiz lazım. Ünye’yi çözdük inşallah bu sene alt yapı 
ihalesine çıkıyoruz. fatsa’da bir ivme kazandık şu anda. 
Ordu OsB’yi ırmak geçtiği için ikiye bölüyoruz. Her iki 
bölümde aynı anda kamulaştırmamızda sorun var. do-
layısıyla bölerek kamulaştırma çalışmalarını yürütece-
ğiz. Birinci kısmında 300 dönüm kamu arazisi var. Geri 
kalan kısmını kamulaştırmış durumdayız. diğer kısmını 
da kamulaştırarak bir bölümünü en azından kısa vade-
de yatırımcının hizmetine vermek istiyoruz. fındıkta 
budama, gübreleme, organik tarım yapmak suretiyle 
bir proje başlattık. Bu uygulamalarla birlikte birim alan-
dan en yüksek verimi elde etmiş olacağız. 

ORDU’YU 4 TANE BAŞLIK ALTINDA TOPLUYORUZ
Turizmde ise çok iyi bir noktaya geldik, bu sene 1 

milyon rakamına yaklaşıyoruz. Geçen yılı 850 binle ka-
pattık, 112 bin yabancı turist geldi. Özellikle siz yatırım-
cılara, sanayicilerimize, iş adamlarımıza turizm alanında 
yatırım yapmanızı öneriyorum. Bu alanın çok verimli ve 
karlı bir alan olduğunu söylemek istiyorum. Bizdeki ya-
tak kapasitesi 4 bin 500. Bu yatak kapasitesi bizim işi-
mizi görmez. Ordu’da en az bin kişinin konaklayabildiği, 
kongre turizmine açık otel yapmamız gerekir. Özellik-
le havaalanı aksı veya Perşembe aksında 5 yıldızlı otel 
yapmamız gerekir. Ordu, 12 ay turizm yapılabilecek bir 
şehir. süratle tesisleşmeye ihtiyacımız var.  yani bir ta-
raftan çok kapasiteli oteller, diğer taraftan daha butik 
oteller. Her ikisine de ihtiyacımız var. Ordu sadece üre-
timi, istihdamı, yatırımı konuşsun, eğitimi konuşsun. O 
yüzden Ordu’yu eğitim kenti Ordu, tarım şehri Ordu, tu-
rizm kenti Ordu, bir diğeri de sanayi şehri Ordu olmak 
üzere 4 tane başlık altında topluyoruz.” 

Ordu’nun tOprağı altın Olacak
Ordu Valisi Seddar Yavuz:

Ordu Valisi Seddar 
Yavuz,  “10 yıl sonra 

Ordu’da bir yer  
alabilmek imkansız ha- 
le gelecek, fiyatlar çok  

artacak bunu çok açık- 
lıkla söylüyorum, trend 

ona doğru gidiyor” dedi. 



98

MEMLEKETİM ORDU HABER

İSTANBUL’DA
Ordu rÜZGarı EStİ
Orduluların buluşma platformu, 9. Ordu Günleri 
binlerce Ordulunun ve misafirin katılımıyla, 
Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirildi.

BU yıl 9. su gerçekleştirilen Ordu günle-
ri,Ordu Valiliği,Ordu Büyükşehir Bele-
diyesi himayelerinde Ordu dernekler 
federasyonu tarafından gerçekleşti-

rildi.yenikapı etkinlik alanında gerçekleşen Ordu 
Günleri 17 ekim Perşembe günü saat 14.oo de si-
yasetçi,bürokrat ve binlerce Ordulunun katlımıyla 
açılışı yapıldı.etkinliğe ak parti Genel Başkan vekili 
Prof.dr.numan Kurtulmuş,CHP Genel Başkan yar-
dımcısı seyit Torun,mHP Genel Başkan yardım-
cısı ismail faruk aksu,iyi Parti Genel Başkan yar-
dımcısı musavat dervişoğlu, Ordu milletvekilleri 
ergün Taşçı,metin Gündoğdu,Şenel yediyıldız,is-
tanbul millevekili ismet Uçma,mHP Ordu millet-
vekili Cemal enginyurt,CHP Ordu milletvekili dr. 

mustafa adıgüzel,CHP istanbul milletvekili Gökan 
zeybek,ak Parti istanbul milletvekilleri mustafa 
demir,Hasan Turan,Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hilmi Güler,Vali yardımcısı ekrem Bal-
lı,istanbul Vali yardımcısı mehmet Kalyoncu,Odü 
Rektörü Prof.dr. ali akdoğan,ak Parti istanbul il 
Başkanı Bayram Şenocak,CHP istanbul il Başka-
nı Canan Kaftancıoğlu,iyi Parti istanbul il Başkanı 
Buğra Kavuncu,ak Parti istanbul il gençlik kolları 
Başkanı Osman Tomakin, ORdef Başkanı sabri 
Çelebi,Kastop Genel Başkanı nurettin Turan,Ka-
radeniz Konfederasyon Başkanı sıtkı ada,Tokat 
Konfederasyon Başkanı ahmet yılmaz, istanbul ve 
Ordu ilçe belediye başkanları,sTK Başkanları,bü-
rokratlar ve vatandaşlar katıldı.

OBB Başkanı Hilmi Güler kısa bir selamlama 
konuşması gerçekleştirdi.Konuşmanın ardından 
OBB Başkanı Hilmi Güler’e desteklerinden ve 
katılımlarından dolayı ORDEF Başkanı Sabri Çelebi
tarafından bir plaket verildi. Konuşmaların ardından 
açılış için tüm protokol sahneye davet edildi. Yapılan 
duanın ardından açılış kurdelesi topluca kesildi.

OBB Başkanı  
Hilmi Güler

OrDeF Başkanı  
Sabri ÇeleBi

eyüp Belediye  
Başkanı  

Deniz KÖKeN

Ak Parti Genel Başkan  
Vekili Numan Kurtulmuş  
Ordu Günleri’ni ziyaret etti.

ORDEF Başkanı sabri Çelebi 
ve yönetim kurulu üyeleri açılış 

konuşmasını yapmak üzere 
sahneye davet edildi. ORdef 
Başkanı sabri Çelebi yaklaşık 

3 aydan beri hazırlıkları
yapılan bu etkinliğin açılışını

gerçekleştirmekten memnun 
olduklarını ve bu süreçte 
kendilerine destek veren 

tüm herkese teşekkür etti. 



HER etkinlikte öne çıkan ha-
reket tavır ve giyim kuşam 
şekilleri vardır. 9. Ordu Günle-

rinin bana göre ilker Taze ve arkadaşı-
nın fatsa standında yaptığı kısa ve ilgi 
çeken  tiyatral gösterilerinden sonra en 
dikkat çekici olayı ali yaman’ın yeğeni 
küçük kız fındıklı kostümüdür.elbisesine 
yerleştirdşi fındıklar ancak 
bu kadar dikkat çeke-
bilirdi.4.gün sahneye 
konuşmaya çıkan sn. 
numan Kurtulmuş’un-
da dikkatini çeken 
küçük ızı konuşma 
yaptığı kürsünün ya-
nına kadar götürdü 
ve konuşmasının 
sonuna kadar 
orada yanında 
sahnede tuttu.
Bana göre bir 
fındık ili olarak 
fındıkla ilgili 
figürleri bu ve 
benzeri günler-
de öne çıkarma-
mız lazım.fatsa’ 
Halk eğitim 
müdürlüğünün 
yaptığı fındık 
elbiseninde bu 
yıl buraya geti-
rilmesi lazımdı.
ama dikkate 
alınmadı galiba. 
ama herşeye 
rağmen bu kü-
çük kızın giydiği 
bu giysi 9. Ordu 
günlerinin en gü-
zel görseliydi.
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PROTOKOL ve misafirlere Ordu 
fındıkları görevliler tarafından dağı-
tıldı. 4 gün boyunca Ordu yöresi sa-
natçıları sahne alarak hemşerilerini 
eğlendirdiler. etkinlikte yemek yarış-
ması, Tost yeme yarışması, elle fındık 
Kırma yarışmalarına vatandaşlar bü-
yük ilgi gösterdi.

Ordu derneklerinin Kadın kolla-
rı Başkanları ve üyelerinden oluşan 
anadolu Rüzgarı Türk Halk müziği 
Korosu sahne alarak etkinliğe ayrı bir 
renk kattı.

Ordulular 4 gün boyunca hem 
hasret giderdiler, hemde memleket-
lerinin doğal ürünlerinden alarak kat-
kı sağladılar.yoğun katılımın yaşan-
dığı etkinliğin sununumu zamansız 
mehmet (mehmet Gücüklüoğlu) ta-

rafından gerçekleştirildi. TV 52 ve al-
taş Televizyonları 4 gün boyunca yap-
tıkları canlı yayınlar ile etkinliğin daha 
güzel geçmesini sağladılar.

Ordu ilinin 19 belediyesinden Göl-
köy, Ulubey, Gürgentepe, Çamaş, 
akkuş ve mesudiye etkinliklere Bele-
diye olarak katılmadılar.Bu ilçeler is-
tanbul’da bulunan federasyonları ve 
dernekleri tarafından stand açılarak 
temsil edildiler. Çamaş ilçesi etkinlikte 
stand açmayarak hemşerilerini üzdü. 
diğer Katılımcı belediye başkanları 4 
gün boyunca stantlarında hemşerile-
rini ve misafirleri ağırlayarak etkinliğe 
katkı verdiler. 9. Ordu Günlerine des-
teği olan Belediye Başkanları, Ordef 
yönetim kurulu üyeleri birer plaketle 
ödüllendirildiler.

eTkİNLİkLer
bÜyÜk İlGİ GördÜ

 8. Ordu Günlerinin 
geleneksel hale gelen 
ağalık yarışmasında ise 
geçen yılın ağası Şükrü 
Bakar tekrar ağa seçilerek 
etkinliğe damgasını vurdu.

9. Ordu GÜnlErİ’nİn  
En GÜZEl GörSElİ

FINDIk kIZ 
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17 EKİM’DE yenikapı sahili etkinlik alanı’n-
da başlayan ve 20 ekim’de sona eren 
program kapsamında istanbul ve çevre 

illerde yaşayan Ordulular, Ordu Büyükşehir Beledi-
yesi başta olmak üzere 19 ilçe belediyesi, sivil toplum 
kuruluşları ve birçok firmanın stant açtığı fuarda 
memleket özlemini giderdi.

BüYüKŞEHİR STANDI İLGİ GÖRDü
Ordu’nun yöresel ürünleri ve kültürünün sergilen-

diği etkinlikte, Ordu Büyükşehir Belediyesi standı yo-
ğun ilgi gördü. Başkan dr. mehmet Hilmi Güler’in de 
katılım sağlayarak hemşehrileriyle buluştuğu Büyük-
şehir standı, bürokrasinin de merkez noktası oldu. aK 
Parti Genel Başkan Vekili Prof. dr. numan Kurtulmuş 
etkinliğin son gününde Başkan Güler ile stantları ge-
zerek ziyaretçilere keşkek ikramında bulundu.

BİNLERCE VATANDAŞI AĞIRLADI
yaklaşık 700 bin Ordulunun yaşadığı istanbul’da-

ki etkinliğe yüz binlerce vatandaş katıldı. stantlar-
dan Ordu ilini tanıtan kitap, broşür, cd ve bülten gibi 
materyalleri alan vatandaşlara Ordu fındığı da ikram 
edildi. zaman zaman horonların çekildiği ve eğlence-
li anların yaşandığı Büyükşehir standına gelen vatan-
daşlar, bol bol fotoğraf çektirdi. 4 gün süren etkinlik, 
istanbul’da yaşayan Orduluların yanı sıra farklı iller-
den binlerce vatandaşa da ev sahipliği yaptı.

FUArDA MEMLEKET 
ÖzLEMİ 
GİDERİLDİ

Ordu Valiliğinin himayesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Dernekler Federasyonu 
(OrDeF) iş birliğiyle bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “Ordu Tanıtım Günleri” sona erdi.
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‘bİnlErcE VatandaŞa 
İlİMİZ tanıtıldı’

GElEnEk GörEnEk VE 
kÜltÜrÜMÜZ yaŞatılıyOr

önEMlİ İSİMlEr ZİyarEt Ettİ

‘‘ Fatsa Belediye Başkanı  
İbrahim Etem Kibar “Ordu  

Tanıtım Günleri”nin hemşeri  
buluşmaları anlamında çok güzel 
anlara sahne olduğunu söyledi.

Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi oyuncuları 
İlker Taze ve Recep Ali Ön Kapıcı İsmet ve İsin Emmi 
tiplemesiyle yöresel oyunların yanı sıra, hemşerilerimizi
tarihe yolculuk yaptırarak  büyük beğeni topladılar.

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş etkinliğin son gününde Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte Fatsa Belediyesi standını ziyaret etti. 
Ayrıca AK Parti Ordu Milletvekilleri Dr. Şenel Yediyıldız, ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu, 
AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet emin Akbaşoğlu, MHP Ordu Milletvekili Cemal enginyurt, 
CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ak Parti istanbul il Başkanı Bayram Şenocak, 
Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner Fatsa Belediyesi standını ziyaret eden isimler arasında yer aldılar.  

ORDU  Valiliğinin 
himayesinde Ordu 
Büyükşehir Beledi-

yesi, Ordu Dernekler Fede-
rasyonu (ORDEF) iş birliğiyle 
bu yıl 9.su düzenlenen “Ordu 
Tanıtım Günleri”nde Fatsa 
Belediyesi standına ilgi bü-
yük oldu. 

17 Ekim’de Yenikapı Sahili 
Etkinlik Alanı’nda başlayan 
ve 20 Ekim’de sona eren 
program kapsamında İstan-
bul ve çevre illerde yaşayan 
Ordulular, Ordu Büyükşe-
hir Belediyesi başta olmak 
üzere 19 ilçe belediyesi, sivil 
toplum kuruluşları ve birçok 
firmanın stant açtığı fuarda 
vatandaşlarımızın memleket 
özlemi giderildi. Ordu ili ve 
ilçelerinin yöresel ürünleri 
ve kültürünün sergilendiği 
etkinlikte, Fatsa Belediye-
si standı büyük ilgi gördü. 
Standı ziyaret eden Fatsalıla-

ra ve Ordululara ilçeyi tanıtan 
broşürler, hizmet bülteni ve 
çeşitli hediyeler verildi. 

Yaklaşık 700 bin Ordulu-
nun yaşadığı İstanbul’daki et-
kinliğe yüz binlerce vatandaş 
katıldı. 4 gün süren etkinlik, 
İstanbul’da yaşayan Ordulu-
ların yanı sıra farklı illerden 
de binlerce vatandaşa da ev 
sahipliği yaptı.

YAZARLAR KİTAP  
İMZALADI, TİYATROCULAR 
TARİHE GÖTüRDü

Fatsa Belediyesi Standın-
da yer alan Fatsalı kitap ya-
zarları İnci Çetir, Ebru Ergün 
ve Ercan Uçak etkinliğe katı-
lanların ilgi odağı oldular ve 
aldıkları kitapları imzaladılar.‘‘

FATSA Belediye Başkanı ibrahim etem Kibar  
etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yıl 9.su  
düzenlenen “Ordu Günleri” adıyla gerçekleşen bu 
güzel organizasyonda biz de fatsa Belediyesi olarak 
standımızı açtık ve hemşerilerimizle hasret gidermek 
için yerimizi aldık. dört gün boyunca standımızın  
başından ayrılmadan hemşerilerimizle hasret  
giderdik. Hemşerilerimizden aldığımız selamı  
memleketimizde halkımıza ileteceğiz. Bu etkinlikler 
hemşeri buluşması adı altında çok güzel oluyor. ilçe-
mizdeki ve Ordumuzdaki birçok değişimin en büyük 
sahibi bizim gurbette yaşayan hemşerilerimiz olacak, 
sıla hasreti çeken hemşerilerimiz olacak. Onların  
fikirleri düşünceleri şehrimizde alakalı olan  
hayalleri bizler açısından çok önemli. Bu vesileyle  
onlarla sohbet etme imkânı bulduk. Cumartesi ve  
Pazar günleri ilk iki günden çok daha yoğun geçti.  
Bu güzel organizasyonu düzenleyen Ordu  
Valiliğimize, Ordu Büyükşehir Belediyemize Ordu  
dernekler federasyonu’na, teşekkür ediyorum.  
Hemşerilerimizle bizleri burada buluşturduğu için 
hem şehirlerimize buradaki gelenek ve  
göreneklerimizi kültürümüzü yaşatmasına vesile  
olduğu için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

MEMLEKETİM ORDU HABER
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ORDU’NUN her yönüyle ta-
nıtılması amacıyla istanbul 

yenikapı etkinlik alanı’nda düzen-
lenen ve bu yıl 9’uncusu gerçekleş-
tirilen Ordu Tanıtım Günleri sona 
erdi. Ordu’da ki kamu kurum ve 
kuruluşları ile birçok işletmenin yer 
aldığı tanıtım günlerinde gurbette-
ki Ordulular bir araya gelirken, ya-
bancı davetlilerde Ordu’yu tanıma 
fırsatı yakaladı. dört gün süren ve 
içerisinde kültürel faaliyetlerinde 
yer aldığı etkinliklere on binlerce 
vatandaş katılım sağladı.

ALTINORDU BELEDİYE  
STANDINA ZİYARETÇİ AKINI

9. Ordu Tanıtım Günleri etkinliği 
kapsamında stant açarak yapılan 
ve yapılacak olan projelerin anla-
tıldığı altınordu Belediyesi standı 
etkinlik süresince yoğun ilgi gördü. 
dört gün süren etkinliklere katılan 
altınordu Belediye Başkanı aşkın 
Tören, ilginin hiç eksik olmadığı al-
tınordu Belediyesi standında misa-
firlerini ağırladı. standı ziyaret eden 
misafirlerle yakından ilgilenen Baş-
kan Tören, belediye hizmetleri hak-
kında konuklara bilgi verirken talep 
eden vatandaşlarla da fotoğraf çe-
kinmeyi ihmal etmedi. 

9. ORDU Tanıtım Günleri hakkında değerlendirmeler-
de bulunan Başkan Tören, “Bu yıl 9’uncusu düzenlenen 
Ordu Tanıtım Günleri kapsamında gurbetteki hemşeh-
rilerimizle ve marmara havzasındaki vatandaşlarımızla 
bir araya geldik. altınordu Belediyesi standımızda ‘sılada’ 
ağırladığımız hemşehrilerimizle bir araya gelip ‘Vizyonu 
dünya Kenti altınordu’ için hazırladığımız ve ‘insana Hiz-
met ve Hürmet Belediyecilik’ anlayışımız ile bütünleşen 
projelerimizi anlattık. Birinci ve ikinci kuşaktan hem-
şehrilerimizin katıldığı fuar bizleri son derece mutlu etti. 
Bizlere dört gün boyunca ilgi, muhabbet ve samimiyet 
gösteren tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür edi-
yorum” dedi.

istanbul yenikapı’da düzenlenen 9. Ordu Tanıtım 
Günleri gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle sona erdi.

BAŞKAN TÖREN: “VATANDAŞLARIMIZA 
‘İNSANA HİZMET VE HüRMET EDEN  
BELEDİYECİLİK’ VİZYONUMUZLA  
BüTüNLEŞEN PROJELERİMİZİ ANLATTIK”

Altınordu Belediyesi standında  
Başkan Tören, ayrıca birçok siyasetçi,  

iş insanları ve bir birinden değerli 
konukları ağırlayarak yoğun  

katılımlı bir etkinliği geride bıraktı.

altınOrdu bElEdİyE 
Standına ZİyarEtÇİ akını
istanbul’da düzenlenen ve dört gün süren 9. Ordu Tanıtım Günleri kapsa-
mında Altınordu Belediyesi standı etkinliklerin ilk gününden son gününe 
kadar yoğun ilgi görürken gurbetteki Orduluların da buluşma noktası oldu.

‘‘‘‘
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ÜnyE bElEdİyESİ 
Standına yOğun İlGİ

Ordu GÜnlErİnE 
‘ANADOLU rÜZGArI 
TÜrk HALk MÜZİĞİ 
kOrOSU’ daMGaSı

Ordu Valiliği’nin himayesinde 
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu 
Dernekler Federasyonu (ORDEF) iş 

birliğiyle 17-20 Ekim tarihleri arasında bu 
yıl 9. su düzenlen Ordu Tanıtım 

Günleri İstanbul Yenikapı Etkinlik 
Alanı’nda başladı. Organizasyonda Ünye 

Belediyesi standı yoğun ilgi gördü.

‘‘

‘‘

ORDU Valiliği’nin himayesinde Ordu Büyükşehir Bele-
diyesi, Ordu dernekler federasyonu (ORdef) iş birli-

ğiyle bu yıl 9. su düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri başladı. 
17-20 ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlik, 
istanbul yenikapı etkinlik alanı’nda yapılıyor. Ordu Valiliği, 
büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin stantlarının yer 
aldığı etkinlikte, Ünye Belediyesi standı katılımcılar tarafın-
dan yoğun ilgi gördü.

saygı duruşu ve istiklal marşı’nın okunmasıyla başlayan 
Ordu Tanıtım Günleri’nde bir konuşma yapan Ordu Büyük-
şehir Belediye Başkanı dr. mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun 19 
ilçesiyle bir bütün oluğunu ifade etti.

ŞİŞLİ Ordulular derneğinin desteğiyle,Gölköy der-
nekler federasyonu,sarıyer Ordulular derneği,Bayram-
paşa Ordulular derneği,Perşembe Kırlı derneği,altınor-
du derneği, ataşehir Ordulular derneği ve Gurbetteki 
Ordulular derneğinin destekleriyle, Kadın Kolları ekipleri 
tarafından kurulan ve eser durmuş ve engin Kaya hoca-
lar tarafından gece gündüz çalıştırılarak Ordu Günlerine 
yetiştirilen bu koro iki gün sahne aldı ve etkinliğe ayrı bir 
hava ve neşe katmış ve bizden tam not almıştır.Bu tür 
etkinliklerde kendimize ait ürettiğimiz çalışmalar çok 
önemlidir.

Önmesiyoruz çünkü bizim etkinliğimizde bizim ça-
bamızla üretilen her şey önemlidir.

Tüm emeği geçenleri kutluyor ve tebrik ediyoruz.
emeklerinize sağlık...

“KOCAMAN BİR AİLEYİZ”
Hep birlikte Ordu’yu marka şehir yapacakları-

nı belirten Başkan Güler, şunları söyledi:
“Bugün istanbul’da yaşayan hemşerilerimiz 

ile Ordu’da yaşayan hemşerilerimizi kavuştur-
mak için bir araya geldik. inanıyorum ki 4 gün 
boyunca istanbul’da yaşayan hemşerilerimize az 
da olsa Ordu’yu tekrar tattırmak istiyoruz. Ordu 
Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız ve yapa-
cağımız her proje ile ilimizi ve ilçelerimizi daha 
modern hale getiriyoruz. inanıyorum ki hepimiz 
bir bütünüz ve kocaman bir aileyiz. 1994 yılında 
Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip erdo-
ğan’ın belediye başkanlığı döneminde hizmet 
etme fırsatı bulduğum istanbul’da bugün Ordu 
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geldim. Hep 
birlikte Ordu’muzu marka bir şehir yapacağız. 
9’uncusu düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri’ne 
emek veren ORdef üyelerini tebrik ediyorum.”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı dr. meh-
met Hilmi Güler’in konuşmalarının ardından 
milletvekilleri, ilçe başkanları ve diğer katılım-
cılar birer konuşma yaparak etkinliğin hayırlara 
vesile olmasını dilediler.

ünye Belediye
Başkanı Hüseyin 
Tavlı, etkinlikte 
yaptığı konuşmada, 
Ordu Tanıtım 
Günleri’nin gurbetle 
sıla buluşmasına 
vesile olduğunu
ifade etti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği ge-
çenlere teşekkür eden Başkan tavlı, “Bu yıl 
9. su düzenlenen Ordu tanıtım Günleri güzel 
birlikteliklerin ortaya çıkmasına vesile olmak-
ta, gurbetle sılayı bir araya getirmektedir. Bu 
tür organizasyonlar birlik ve beraberlikleri 
pekiştirmektedir. Ülkemizin içerisinde bu-
lunduğu durum dolayısıyla her zamankinden 
daha fazla bir ve beraber olmalıyız. Suriye’de 
teröre karşı türk Silahlı kuvvetleri’mizin yap-
tığı bir operasyon var. Bu operasyonu yürek-
ten destekliyor. Mehmetçiklerimize başarılar 
diliyorum.” dedi. 

konuşmaların ardından protokol üyele-
ri tarafından Ordu tanıtım Günleri’nin açılış 
kurdelesi kesildi ve stantlar gezildi.

-Ünye Belediyesi standı yoğun ilgi gördü-
Ordu tanıtım Günleri’nde Ünye Belediyesi 

tarafından hazırlanan stant yoğun ilgi görür-
ken Ünye manyetik kumu katılımcılara tanı-
tıldı. Belediye Başkanı Hüseyin tavlı, standı 
ziyaret eden başta Ordu Vali Yardımcısı Ek-
rem Ballı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Hilmi Güler, Cumhurbaşkanı Baş-
danışmanı Mustafa Geylani, Ak Parti Grup 
Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 
istanbul Milletvekili ismet Uçma, Ak Parti 
Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin 
Gündoğdu, Ergün taşcı ve Ordu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan olmak üzere, 
misafirlere manyetik siyah kum hakkında ya-
pılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Başkan tavlı ayrıca, Ünyeli Jeofizik 
Mühendisi Orhan Yiğit tarafından manyetik 
kumdan yapılan kolyeleri misafirlere hediye 
etti. Stantta ziyaretçilere, Ünye su böreği, bur-
ma tatlısı ve fındık ikramında da bulunuldu.  

‘HEr ZaMankİndEn 
daHa faZla bİr VE 
bErabEr OlMalıyıZ’

Ordu Günleri 
etkinliğinde 

sadece amatör bir 
ruhla hazırlanılan 
Anadolu Rüzgarı 
Türk Halk Müziği 

Korosu damgasını 
vurdu.

‘‘

‘‘
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Ordu Günleri nedeniyle Kültür çadırında stand açan İlçe Belediyeleri ve 

Dernekler 4 gün boyunca hemşerilerini ağırladılar ve ikramlar yaptılar.

Yoğun katılımın olduğu standlara gelenler memleketlerinden getirilen objelere 

ve kültürel değerlerine büyük ilgi gösterdiler ve telefonlarıyla geçmişin 

anılarını fotoğrafladılar.İlçelerinden gelen Belediye başkanları ve misafirlerle 

saatlerce sohbet ederek memleket hasretlerini gidermeye çalıştılar.

altınOrdu

Çatalpınar

kOrGan

GÜlyalı

aybaStı

kabataŞ

İkİZcE

ÜnyE

pErŞEMbE

MESudİyE

Gölköy

akkuŞ

MEMLEKETİM ORDU HABER
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TüRKİYE Kızılay derneği Bugün yapılan 
Türk Kızılay yönetim kurulu toplantısın-
da alınan bir kararla,Kumru ilçesine bir 

anaokulu yapılması kararı almıştır.
eskiçokdeğirmen ilkokulu bah-

çesine yapılacak 4 derslikli,1 salon 
ve bir mutfaktan oluşan anao-
kulu toplam 8 farklı mahalleden 
(eskiçokdeğirmen, Ortaçokdeğir-
men,ergen Türk,yeni ergen,akça-
alan Türk,yeni akçaalan Bozağaç 
ve Ballık) okul öncesi çağında bu-
lunan ( 36 ile 68 ay aralığında) öğrencilere eğitim 
verecek.

Kumru ilçemize yapılacak anaokulunun Türk 
Kızılay derneği yönetim kurulunda kararının alın-
masında ddK Başkanı Kumrulu hemşerimiz yu-
nus arıncı’nın da ilgi ve desteği olduğu öğrenil-
miştir.

ilçe milli eğitim müdürü suat evin sosyal med-
ya hesabından yaptığı açıklamada şöyle demiştir. 
“ilçemiz eskiçokdeğirmen Kızılay anaokulu ile 
yeni Bir eğitim yuvasına daha Kavuşuyor.

eskiçokdeğirmen ilkokulu bahçesine Türki-
ye Kızılay derneği tarafından 4 derslik, 1 salon, 1 
mutfaktan oluşan bir anaokulu yapılacaktır. es-
kiçokdeğirmen havzasında bulunan toplam 8 
farklı mahalleden ( eskiçokdeğirmen, Ortaçokde-
ğirmen, ergen Türk, yeni ergen, akçaalan Türk, 
yeni akçaalan, Bozağaç ve Ballık) okul öncesi ça-
ğında bulunan ( 36 ile 68 ay aralığında ) öğrencile-
rimizin eğitim göreceği anaokulu yapımı için bu 
gün yapılan Türk Kızılay yönetim KuruluToplantı-
sında karar alınmıştır.

Bir sosyal sorumluluk Projesi çerçevesinde 
Türkiye Kızılay derneği tarafından yapılacak olan 
anaokulu ihtiyacımızın ve talebimizin karşılan-
masına gösterdikleri ilgi ve destekleri için başta 
hemşehrimiz devlet denetleme Kurulu Başkanı 
sayın yunus arıncı’ya , Kızılay Genel Başkanı sayın 
Kerem Kınık’a ve yönetim Kurulu Üyelerine, Kızı-
lay gönüllüsü hayırseverlere öğrencilerimiz adına 
çok teşekkür ederiz,diyerek açıklama yapmıştır.

TÜRKİYE MANŞET GAZETESİ-RAİF ÇEVİRME

ÇaybaŞı

fatSa

kabadÜZ

kuMru

ulubEy

GÜrGEntEpE

kIZILAY’DAN  
kuMru’ya anaOkulu

MEMLEKETİM ORDU HABER
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İSTANBUL yenikapı sahili etkinlik alanı’nda saygı 
duruşu ve istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan 
etkinliğe Vali dr. Osman Varol, TBmm Başkan Vekili 

Celal adan, amasya milletvekili Hasan Çilez, amasya Bele-
diye Başkanı mehmet sarı, ilçe Belediye Başkanları,aydef 
Başkanı saim diken ve yönetim kurulu üyeleri, il Kültür 
Turizm müdürü Bilal eken,protokol üyeleri, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

amasya Valisi Varol, ekinlikte açılış konuşmasında, 
“17 Kasım’a kadar sürecek olan etkinliğin düzenlen-
mesinde emeği geçen amasya dernekler federasyo-
nu Başkanı saim diken’e, yönetimine ve destek olan-
larateşekkür ederek amasya Tanıtım Günleri’ne tüm 
vatandaşlarımızı davet etti. Vali Varol, “amasya ana-
dolu’nun Türk islam medeniyeti açısından çok büyük 
önem taşıyan memleketlerinden bir tanesidir. milli mü-
cadele’nin başlangıcıyla yine Türk Ulusunun yok olma 
aşamasına geldiği noktada o ateşin yakıldığı şehirdir. 
anadolu kültürünün birçok unsurunu barındıran şehri-
mizdir. Ciddi sayıda amasyalı hemşehrimiz istanbul’da 
yaşıyor. Bizim derneklerimiz, federasyonlarımız ve di-
ğer tüm sivil toplum kuruluşları yeniden amasyalıları-
mızı istanbul’da bir araya getirme bu vesile ile amasya 
kültürünün istanbullularla buluşma zamanın geldi-
ği konusunda hemfikiriz. Bizlerde bu konuda onların 
bu çağrılarına uyarak bir güç birliği oluşturup, bugün 
bu etkinliği gerçekleştirmiş olduk. stantlarımıza hem 
amasyalı hemşehrilerimizi hem de amasya kültürünü 
tanımak isteyen tüm istanbulluları davet ediyoruz” ifa-
delerini kullandı.

devamında dört gün boyunca devam eden etkinlik-
te yüzlerce amasyalının yanında, diğer illerden de yüz-
lerce misafir katıldı. standları dört gün boyunca istan-
bul ilçe belediye başkanları ve bürokratlar ziyaret etti.

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda, İstanbul’da 
yaşayan binlerce Amasyalının ve misafirlerin  
katıldığı Amasya Günleri gerçekleştirildi.

YeNİkAPI
ALANINDA

Etkİnlİk
GErÇEklEŞtİ

aMaSya GÜnlErİ

Amasya Belediyesi ve ilçe Belediyeleri,Amasya  
İlinde faaliyet gösteren firmalar ve sivil toplum  
kuruluşlarına ait stantların oluşturulduğu etkinlikte, 
şehrin tarih, kültür ve yöresel ürünlerinin tanıtımın 
yanı sıra coğrafi işaret tescilli misket elması ve  
çiçek bamyası ile Topuz kebabından keşkeğe,  
etli yaprak sarmasından haşhaşlı Amasya çöreğine, 
helle çorbasından, unutma beni tatlısına  
birbirinden lezzetli tatlar meraklılarıyla buluştu.



 “ULUGÖL’E ÖZEL İLGİ 
GÖSTERİYORUZ”

ULUGÖL’üN herkes tarafından 
bilinen turizm merkezi ve destinas-
yon alanı olacağını söyleyen Ordu 
Büyükşehir Belediye Başkanı dr. 
mehmet Hilmi Güler, “Ulugöl keli-
meler ile ifade edilemeyecek kadar 
güzellikte bir yer. Burası herkes ta-
rafından bilinen turizm merkezi ve 
destinasyon alanı olacak. Bundan 
dolayı buraya özel bir ilgi gösteriyo-
ruz. Ulugöl’e Büyükşehir Belediyesi 
olarak yeni bungalov evler inşa ede-
ceğiz. doğası bozulmadan yapıla-
cak olan çalışmalar ile burayı çekim 
merkezi haline getirmeye çalışıyo-
ruz. yapacağımız yeniliklerle bura-
sı yerli ve yabancı turistlerin uğrak 
noktası haline gelecek. Çalışmaları-
mızın sonucunda güzel işler ortaya 
çıkacak” dedi.

“TüRKİYE’MİZİN  
KEŞFEDİLMEMİŞ 
YERLERİ VAR”

ULUGÖL’E herkesin gelmesi ge-
rektiğini tavsiye eden vatandaşlar, 
“Ulugöl muhteşem manzarasıyla 
çok güzel bir yer. Türkiye’mizin keş-
fedilmemiş cennet gibi yerleri var. 
Ulugöl’de bunlardan bir tanesi. Her-
kesin buraya gelip görmesini tavsi-
ye ediyoruz” şeklinde konuştular.

kARADEniz’in en önemli tu-
rizm merkezlerinden biri 

olan Ulugöl’ü ziyaret eden Ordu 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Hilmi Güler, Ulugöl’ün 
kelimeler ile ifade edilemeyecek 
kadar güzellikte bir yer olduğuna 
değinerek buranın herkes tarafın-
dan bilinen turizm merkezi ve des-
tinasyon alanı olacağını söyledi.

SONBAHAr  
uluGöl’E yakıŞtı

Ordu’nun Gölköy  
ilçesinde doğal  
güzelliği ile görenleri 
etkileyen Ulugöl’de, 
sonbaharla birlikte 
renk cümbüşü oluştu. 
Yılın her mevsiminde 
ayrı güzelliği içerisin-
de barındıran Ulugöl, 
yaprakların solmaya 
başlamasıyla beraber 
doğaseverlerin  
akınına uğradı.

MEMLEKETİM ORDU HABER
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‘tOkat tanıtıM GÜnlErİ’
kapılarını ZİyarEtÇİlErİnE aÇtı
İSTANBUL yenikapı’da düzenlenen Tokat Tanıtım 

Günleri kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Törende konuşma yapan niksar Belediye Baş-
kanı Özdilek Özcan yaptığı konuşmada; “Ben Tokatlı ol-
maktan, Tokat’ın bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. 
Tokat’a ve niksar’a hizmet etmekten şeref duyuyorum. 
Bu mana da danişmendlilerin Başkenti niksar’dan, me-
lik ahmet danişmend Gazi’nin beldesinde yaşayan to-
runlarından tüm istanbul’da ki hemşehrilerimize kucak 
dolusu selamlar getirdim. Bugün ilkini gerçekleştirdiği-
miz “Tokat Tanıtım Günleri”nin devamını da önümüzde-

ki yıllarda eksiklerimizi tamamlayarak daha güzelini 
yapmak elimizdedir. allah birliğimizi ve beraberliği-

mizi daim eylesin. Bizlerin buluşmasında emeği 
geçen herkese 

teşekkür ediyo-
rum” dedi.

BAKAN SOYLU NİKSAR STANDINI ZİYARET ETTİ
Konuşmaların ardından niksar Kaymakamlığı, 

niksar Belediyesi, niksar Ticaret ve sanayi Odası ve 
niksar esnaf ve sanatkarlar Odası tarafından açılan 
standı ziyaret eden programına içişleri Bakanı süley-
man soylu’ya Belediye Başkanı Özdilek Özcan niksar 
sandığı takdim etti.

niksar standını ayrıca ak Parti Grup Başkanvekili ve 
Tokat mlilletvekili Özlem zengin, istanbul milletvekili 
zafer sırakaya, Tokat milletvekili mustafa arslan, Ka-
dim durmaz, milli savunma Üniversitesi Rektörü Prof.
dr. erhan afyoncu, istanbul Üniversitesi Rektörü Prof.
dr. mahmut ak ve istanbul niksalılar derneği başka-
nı Şafak Gümen ve yönetimi ile çok sayıda vatandaş 

ziyaret ettiler.

İstanbul Yenikapı’da 
Tokatlılar Konfederasyonu 

tarafından tertiplenen  
Tokat Tanıtım Günleri 

kapılarını ziyaretçilerine 
açtı. Tokat Tanıtım Günleri 

açılış programına  
İçişleri Bakanı  

Süleyman Soylu’nun 
katılımıyla  

gerçekleştirildi.

Vali Dr. Ozan Balcı,  
“Tokat insanı kahraman 
insandır. Onların problem- 
lerini yüreğimizde hisse- 
diyoruz, onların problemlerini  
çözmek için de gece gündüz  
çalışıyoruz.” diye konuştu. 

tokat’ın lezzetleri, doğası,  
tarihi ve yöresel Ürünleri 
İStanbul’da tanıtıldı

İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu ve 
Tokat Milletvekillerinin de konuşmaları-
nın ardından Tokat Tanıtım Günleri’nin 

açılış kurdelası kesildi. İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Vali Dr. Ozan Balcı ve 
protokol mensupları, Tokat’ın eşşiz lez-
zetleri ile yöresel ürünlerinin yer aldığı 

standları tek tek ziyaret etti.  

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat Milletvekilleri 

Özlem Zengin, Mustafa Arslan,  
Yücel Bulut, Kadim Durmaz, eski Tokat 

Valisi Cevdet Can, Belediye Başkanı  
Eyüp Eroğlu, protokol mensupları,  

STK temsilcileri, İstanbul’daki Tokatlılar 
ile çok sayıda davetli katıldı.

İSTANBUL’DA düzenlenen ‘Tokat Tanıtım Günleri’ne ka-
tılan Vali dr. Ozan Balcı, “Biz Tokat’ı sevdikçe daha çok emek 
veriyoruz. emek verdikçe daha çok seviyoruz. Bizde yılmak, 
yılgınlık göstermek yok. Tokat’ın bütün meselelerini yüreği-
mizde hissediyoruz.” dedi. 

Tokat’ın lezzetleri, doğası, tarihi ve kültürel değerlerinin 
tanıtıldığı ‘Tokat Tanıtım Günleri’  istanbul yeni Kapı etkinlik 
alanında içişleri Bakanı sayın süleyman soylu ve Vali dr. Ozan 
Balcı’nın katıldığı törenle açıldı. 

Valiliğimiz  himayesinde, Tokatlı dernek federasyonları, 
kamu kurum ve kuruluşları, odalar ve sTK’ların iş birliği ile dü-
zenlenen ‘Tokat Tanıtım Günleri’nin açılış töreninde konuşan 
Vali dr. Ozan Balcı, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür etti. 

Tokat’ın tarihin, doğanın, kültürün harmanlandığı anado-
lu’nun mayası, bin yıllık Türk ve islam şehri olduğunu ifade 
eden Vali dr. Ozan Balcı,  Tokat’ın demlenmiş bir şehir, Tokat 
insanının da kahraman, vatanperver ve yardımsever olduğu-
nu kaydetti. 

Tokat’ta görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirten 
Vali dr. Ozan Balcı,  “insan sevdiği işe emek verir, emek ver-
dikçe daha çok sever. Biz de Tokat’ı sevdikçe daha çok emek 
veriyoruz. emek verdikçe daha çok seviyoruz. yılmadan, yıl-
gınlık göstermeden Tokat’ın bütün meselelerini yüreğimizde 
hissediyoruz. Tokat’ın bütün meselelerini çözmek için millet-
vekillerimiz başta olmak üzere belediye başkanlarımız, siyasi 
partilerimizin başkan ve üyeleri, iş dünyası, esnaf dünyası, 
çiftçilerimiz, bürokrasimiz, üniversitemiz, ticaret ve sanayi oda-
larımızla beraber uyumlu birlikteliği sağladık. Tokat’ın bütün 
meselelerini çözmek için aşkla, canla, başla çalışıyoruz.” dedi. 

Tokat’ta devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlik-
te şehrin zenginliğinin 4-5 katına çıkacağını belirten Vali dr. 
Ozan Balcı, “Tokat’ta eğitimden sağlığa, ulaşımdan iletişime, 
köylerin altyapısından üstyapısına, tarımdan ormana, haya-
tın ve yaşamın her alanında dev adımlar atılıyor. Biz bunları 
gerçekleştirdiğimiz zaman Tokat insanının aş ve iş sorununa 
daha çok katkı sağlamış olacağız. inşallah bu birlik ve bera-
berlik bizim ülkemizin milletimizin daha çok büyümesine, 
milletimizin birbirini daha sevmesine, sarmalamasına sebebi-
yet verir.” şeklinde konuştu. 
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PEYGANBERİMİZİN doğumu olan 
mevlid-i nebi programı tüm yurt-

ta olduğu gibi çeşitli etkinliklerle kutlandı. 
esenyurt Kıraç’ta bulunan Korgan Çamlılar 
derneği de mevlid-inebi Haftası etkinlikleri 
çerçevesinde üyelerinin ve misafirlerinin ka-
tıldığı bir program düzenleyerek,bu günün 
manası ve önemine dikkat çekti. Programa 
konuşmacı olarak emekli müftü mehmet 
aktoprak katıldı.

Programa ayrıca esenyurt Belediye Baş-
kan yardımcısı Cemal Güneysu, esOf Baş-
kanı mustafa Gevrek, Kordef Başkan yardımcıları sezai 
Çamurlu, Rafet azer,istanbul Korganlılar dernek Başkanı 
salim Küçük,Korgan yenipınarlılar dernek Başkanı zikri 
Çamurlu, Çerkezköy Çamlılılar dernek Başkanı mustafa 
Özgün, esenyurt aybastılılar dernek Başkanı ibrahim yıl-
maz, esenyurt aybastı Pelitözü dernek Başkanı muam-
mer Koçalan, işadamları ve misafirler katıldı.

2019 MEVlİd-İ nEbİ HaftaSı kapSaMında 
KORGAN ÇAMLI DERNEĞİNDEN

‘pEybaGaMbErİMİZ VE aİlE’
prOGraMı

Korgan Çamlı Derneği Esenyurt Erol Olçok Kültür  
merkezinde, üye ve misafirlerinin katıldığı Mevlid-i 
Nebi, Peygamberimiz ve Aile programı düzenledi.

Program Konuşmacı emekli müftü mehmet aktop-
rak’ın peygamberimiz ve aile konusunda yaptığı konuş-
ması ve akabinde, avcılar nakipoğlu Kur’an kursu hocası 
ismail atalar ve hafız öğrenciler,semazenler,salavatı 
Şerifler ve hatimleri ile devam etti.

Başkan Kemal Karabacak yaptığı konuşmada,tüm 
katılımcılara ve katılamayıp iyi dileklerinde bulunan tüm 
hemşerilerine teşekkür etti.

yoğun katılımın olduğu gecede misafirlere yemek 
ikramıda yapıldı.

RAİF ÇEVİRME

www.aytaslojistik.comwww.aytaslojistik.com
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BOZTEPE’DE Orhaniye mahal-
lesi sınırları içinde bulunan 
2 bin 672 metrekarelik alan 

2015 yılında mülkiyet sahiplerinden 10 
yıllığına kiralanmış ve mesire yeri ol-
ması için kiralanan alan, macera Parkı 
olarak hizmet vermeye başlamıştı.

arazi sahiplerinin itirazları sonra-
sı alanda ticari faaliyete son verile-
rek Başkan Hilmi Güler’in talimatıy-

la alanın ücretsiz olarak  
halka açılması için çalış-
ma başlatıldı.
HALKIN TALEBİ  
DİKKATE ALINDI

Halkın Boztepe’de üc-
retsiz olarak yararlana-
bileceği bir mesire alanı 
talebi olduğunu belirten 
Ordu Büyükşehir Beledi-

yesi Genel sekreter yar-
dımcısı Bülent Şişman, 
“Burası 2015 yılında 
mal sahibi tarafından 
10 yıllığına sembolik 
bir rakamla mesire 
yeri olarak kullanılsın 
diye bırakılmış özel bir 
orman alanı. O alana 

tesis yapılması ve girişin de ücretli ol-
ması halkın tepkilerine neden oluyor-
du. Vatandaşlar bu bölgede ücretsiz 
oturabileceği, dinlenebileceği, kendisi-
nin dışardan getirdiği yiyecekleri yiye-
bileceği alan olmasını istiyordu. Bizim 
yönetimimiz de mal sahibi ile yapılan 
asıl sözleşmeyi inceleyerek burayı Baş-
kanımız Hilmi Güler’in talimatıyla tek-
rar halka ücretsiz olarak kullandırmaya 
karar verdi” dedi.

MALZEMELER İSRAF EDİLMİYOR
alandaki malzemelerin israf edil-

meyeceğine dikkat çeken Şişman, 
“Bizler için tehlike arz eden fakat itfa-
iye ekiplerimiz için birer eğitim aracı 
olan unsurları itfaiyeye eğitim parkuru 
olacak şekilde yerleştireceğiz. Çocuklar 
için tehlike arz etmeyen bütün unsur-
lar ise alanda kalacak. Böylece içeride 
bulunan hiçbir malzeme de israf edil-
memiş olacak. Önümüzdeki hafta iti-
bariyle malzemelerin söküm işlemleri-
ne başlayacağız. alan içerisine banklar 
yerleştirerek halka açacağız. Vatandaş-
larımız normal bir mesire yerinden na-
sıl faydalanıyorsa buradan da faydala-
nacak. Bizler de periyodik 
olarak temizliğini yapaca-
ğız” diye konuştu.

   MACerA PArk
MESİrE alanına dönÜŞÜyOr
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Macera Park’ın olduğu alan 
mesire yeri olarak kullanılmak üzere vatandaşın hizmetine açılıyor.
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İŞADAMLArINDAN  
MEMlEkEtlErİnE VEfa bOrcu

‘‘ Korgan’lı işadamları Salim Dere, 
Rafet Azer ve Mehmet Akan 

memleketlerinde istihdama katkı 
sağlamak adına güç birliği yaparak 
bir tekstil fabrikası kuruyorlar.

RAİF ÇEVİRME

KORGAN ilçesinde Ku-
rulacak RMS tekstil 
adında kurulucak ve 

2 milyon TL yatırımlı ve yak-
laşık 200 kişiye istihdam sağ-
layacak olan işyerinin temel 
atma törenine

Korgan Belediye Başkanı 
Tuncay Kiraz,Belediye Baş-
kan Yardımcısı Selahattin Ki-
razoğlu ve İlçe Başkanı Eyüp 
Karabayrak,işadamları Salim 
Dere,Rafet Hazer, Mehmet 
Akan ve Korgan’lı vatandaşlar 
hazır bulundu.

Başkan Tuncay Kiraz ve 
Başkan yardımcısı Selahittin 
Kirazoğlu Korgan ilçemizde 
200 kişiye iş imkanı sağlaya-
cak Olan RMS Tekstil Fabri-
kasının açılış töreninin hayırlı 
uğurlu olmasını dilediler.

İstanbulda yaşayan iş ada-
mı Korganlı hemşehrimiz Sa-
lim Dere,Rafet Azer ve Meh-
met Akan tarafından faliyete 

geçirilecek olan tekstil fabri-
kasının açlış konuşmasını ger-
çekleştiren Belediye Başkanı 
Tuncay Kiraz,” Çok kıymetli 
yatırımcı arkadaşlarmızı yön-
lendirmelerimiz neticesinde 
200 kişiye iş imkanı saglaya-
cak olan teskstil fabrikamızın 
temelini attık inşallah hayırlı 
uğurlu olur,” dedi.

‘‘

istanbul’dan artvin’e uzun bir sahil
Karadeniz yaylaları bakır mı bakir
suyu havası yeşil doğası sade safir
Gelin Karadeniz’e ne dert kalır ne kahır
nasıl anlatsam Karadeniz seni

zonguldak’ın kömürü, Karabük’ün çeliği
Turistin çoğu safranbolu’ya geliyi
Kastamonu  türbelerin abideliği
Bolu’da değil mi köroğlunun beyliği
nasıl anlatsam Karadeniz seni

sinop’dur Karadeniz’in ortası
samsun Karadenizin büyükşehir havzası
Bafra Çarşamba tarımın ehli ovası
denizle buluşur Kızılırmak deltası
nasıl anlatsam Karadeniz seni

Tokat erenlerin şehri, amasya şehzadelerin,
ferhat dağları delmiş aşkı için Şirin’in
fındığı, Kabağı meşhurdur Ordu şehrinin
Giresun kalesinde Topal Osman’ın abidesi
nasıl anlatsam Karadeniz seni

Trabzon denince hamsiyle gelir aşka
sümela manastırıyla süslenir maçka
Rize’nin çayı, anzer’in balı bir başka
artvin’in bakırı getirir insanı aşka
nasıl anlatsam Karadeniz seni

Gümüşhane’nin dutu pestili
Bayburt’un peynirli kaymağı
Belki de unuttuk çoğunu saymayı
Havası serttir insanı merttgir sözü senettir
nasıl anlatsam Karadeniz seni...

                    Ordu’nun Derelerinden Fısıldayan Adam 

GölköylÜ Görfânİ

ANLAT
kArADeNİZİ

İZZeT GÜNDOĞAr  
Obb parklar VE 
yEŞİlanlar daİrE 
baŞkanı Oldu

AYBASTI’NIN başarılı ön-
ceki dönem Belediye 

Başkanı izzet Gündoğar sos-
yal medya hesabından yaptı-
ğı açıklama, ”Bugün itibariyle 
Ordu Büyükşehir Belediye baş-
kanımız sayın dr. mehmet Hil-
mi Güler tarafından Ordu bü-
yükşehir belediyesi Parklar ve 
yeşilalanlar dairesi Başkanlığı 
görevine atandim. Bize bu gö-
revi veren Büyükşehir Belediye 
Başkanımız sayın dr. mehmet 
Hilmi Güler’e ve duaları ile her 
zaman yanımızda olan dostlarımıza ve hemşehrilerimize 
teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Benden önce görev 
yapan daire başkanı arkadaşlarımıza da teşekkür ediyor,-
bundan sonraki yaşamlarında sağlık sıhhat diliyorum...

Ordumuz ve ülkemiz için bir değer olan çok kıymetli bü-
yükşehir belediye başkanımız dr. mehmet Hilmi Güler’in 
himayelerinde yüce mevlam güzel hizmetler yapmayı na-
sip etsin temennisiyle 2 milyon Ordulu hemşehrilerimize 
selam ve saygılar sunuyorum,”dedi.

RAİF ÇEVİRME

‘‘ Aybastı önceki dönem Belediye Başkanı İzzet Gün-
doğar bugün itibariyle Ordu Büyükşehir Belediyesi 

Parklar ve Yeşilanlar Daire Başkanlığına atandı.

‘‘

MEMLEKETİM ORDU HABER
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BİLİNDİĞİ gibi istanbul Büyükşehir Belediyesi 
geçtiğimiz günlerde,eminönünde bulunan 
Tarihi ve turizme katkısı olan balık-ekmek 

teknelerinin, sözleşmelerinin bitiğini ve 
1 kasımda kaldırılması için tebligat gön-
dermişti. yapılan tebligat sonrası eminö-
nü Balık-ekmek Kooperatifi Başkanı arif 
Hikmet ilke Oluşan gündem üzerine OR-
def’te bir basın açıklaması ile konuyla 
ilgili açıklamaları yaptı. Basın açıklaması 
öncesi fatsalılar derneğinde kahvaltı 
programının ardından ORdef’in binası-
na geçilerek burada konuyla ilgili açıkla-
malar yapıldı.

OrDULULAr BALIk ekMek TekNeLerİ İÇİN 

tEk yÜrEk Oldu
Eminönü Balık-Ekmek kooperatifi 
Başkanı Ordulu hemşerimiz, gönül 
insanı Arİf Hikmet İlke Ordu  
Dernekler Federasyonunda yaptığı 
basın açıklamasında Ordulu  
hemşerileri ve sevenleri destek  
olmak amacıyla tek yürek oldular.

ORDEF Başkanı sabri Çelebi yaptığı açıklamada, “Bu-
gün Burada bulunma amacımız, eminönü Balık-ekmek iş-
letmelerinin sözleşmelerinin yenilenmeyeceği, kapatılması 
noktasında hareketle, hem bu tarihi ve kültürel, sosyolojik 
ve turizm açısından, ülkemize katma değer sağlayan bu 
işletmenin kapatılmaması ve bunun devamında bizi ilgi-
lendiren tarafı bu işletmenin sahibinin, Ordu dernekler 
federasyonunun bir mensubu olan, Genel Başkan yardım-
cısı olan, eminönü Balık-ekmek işletmeleri kooperatifinin 
sahibi arif Hikmet ilke’nin oluşudur. Onun Şahsında bizler 
Ordulular olarak sahip çıkıyoruz. Bugüne kadar onlarca, 
yüzlerce öğrencimize bu ekmek teknesi üzerinden burs 
sağlamıştır. Birçok ihtiyaç sahibi insanlarımıza destek ol-
muş bir kuruluştur. Kültürel açıdan değerlendirirsek, bura-
sı yüzyıllar öncesine dayanan tarihi bir gelenektir. eminönü 
adı Balık-ekmek ile anılır hale gelmiştir. sosyolojik açıdan 
ise istanbul’a seyahat ve gezi amacıyla gelen hemşerileri-
mizin uğrak yeridir. Burada Balık-ekmeği tatmış olması ne 
kadar çok beğenildiğini göstermektedir,” dedi.

EMİNÖNü Balık ekmek Kooperatifi Baş-
kanı arif Hikmet ilke ise yaptığı açıklamada, 
“01.11.2019 tarihi ile sözleşmemiz kiracısı oldu-
ğumuz Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal 
edildi. Bununla ilgili bizler müracaat ederek 
yürütmeyi durdurma kararı aldırdık. Ordu ve 
fatsa dernekleri tek yürek ve sağduyulu ola-
rak bizlere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bizim 
için en sevindirici olan şu, burada emek sahibi 
insanların emekleri zayi olacak diye bir kaygı 
ve endişe taşıyoruz. Bizim horonla başlayıp, 
halayla biten memleketin evladıyız. 

Bugüne kadar, siyasi ve ticari olarak nere-
de bulunursak, sTK’larda birleştirici misyonu 
takip ettik ve bunu devam ettireceğiz. Bu sü-
recin umduğumuz sekilde sonuçlanmasını 
murad ediyoruz. Ordulular bayraktır ,bayrağı 
kirletmeyin. Bu şiarla, bu mantıkla, ticaretime 
de, siyasetime de ve bulunduğum sTK’larda 
da ve görev yapmaktan onur duyduğum OR-
def’te paramın zekatını değil, bir ülkede ve 
istanbul’da yaşamanın da zekatını vermek için 
görev yapmaktayım. 

Basın açıklaması öncesi Fatsalılar  
Derneğinde kahvaltı programının  

ardından ORDEF’in binasına geçilerek  
burada konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.

Balık-ekmek derneği olarak yüzlerce etkinlik yap-
tık. Burada  çok büyük kazanımlar edindim. en büyü-
ğüde siz değerli hemşerilerim. Ben siz ailemle birlik-
teyken şunu belirtmek istiyorum. Ben ayrıştırmanın, 
kavganın tarafı olmadım. Gereksiz kavgalarla hiç uğ-
raşmadım. Çok büyük kavgalarım oldu, Hiç bedava 
işlere talip olmadım. Şöyle, 15 Temmuz’da tankın üze-
rinde gördünüz beni, ama Cumhurbaşkanlığı çağırdı 
beni gitmedim, gazi maaşı da almadım ve bizim bir 
talebimiz olmadı. Çünkü ben seyit Onbaşı’yı unutma-
dım. Bu hak mücadelesinde bizi en iyi anlayacak kişi-
nin sayın ekrem imamoğlu olacağına inanıyorum. Bu 
inancım tam. izmir’de bir basın açıklamasında bizim 
iki yıldır işgaliyeci olduğumuzu söyledi. 

Ben ekrem Bey’inde kendisinin yanlış yönlendirildiği-
ni sizin huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Şöyle ki, biz 
burada yüzlerce düzenlemeler yapıldı. 1900 yıllarından 
beri burada faaliyet gösteren Balık-ekmek teknelerinin 
emekçileriyiz. Bunu Kültür haline getiren mülk sahibi Bü-
yükşehir Belediyesi, kültürün sahibi bizleriz. Bence hukuki 
karşılığı olabilir, ama vicdani karşılığında böyle bir kararın 
altında ekrem beyin imzasının olmayacağını belki biz, kal-
dırıldığımızda bile orada Balık ekmekçilerinin ve kültürü-
nü kaybeden ve kaybettiren bir başkan olarak anılacağı-
nı ve böyle bir karar imza atmayacağına inancım tamdır. 
Ben kaybeden taraf olmayacağım, çünkü bu bir savaş de-
ğil. Basın mensupları sürekli şunu söylüyor, birinci raun-
du siz kazandınız. devlete karşı zafer kazanılmaz. Burada 
devlet kaybedecekse ve ben kazanacaksam huzurunuzda 
söylüyorum, ben yerimi vermeye değil, canımı vermeye 
hazırım. Ben bunun bedelini ödemeye her zaman hazı-
rım. Bugüne kadar verdiğimiz haklı mücadelemizin dışına 
çekemeyecektir,” diyerek sözlerini tamamladı.

RAİF ÇEVİRME
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2 BİN RAKIMLI Çambaşı yaylası’nın eteğinde bulunan ve 
son aylarda ulusal bir tv kanalında yayınlanan dizi ile tüm 

Türkiye’nin merak ettiği Taşbaşı Obası, kış mevsiminde de ayrı bir 
güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Kabadüz ilçesinin 77 obasından bir 
tanesi olan ve etrafını ladin ormanlarının çevrelediği Taşbaşı Obası, 
hemen eteğinde bulunan göl ile de ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Ulusal bir tv kanalında yayınlanan Kuzey yıldızı diziyle obanın 
doğal güzelliğini tüm Türkiye öğrendi. dizi filimden sonra tur 

şirketleri obaya seferler düzenlemeye başladı. Çevre iller-
den de obayı görmek için gelenlerin sayıları 

 ise oldukça arttı.

ORDU’NUN altınordu ilçesinde engelli bir vatandaşın “ev ile 
kara yolu arasında gidip gelebileceğim yol çok kötü, yolun 

düzenlenmesini istiyorum” şeklindeki talebi anında karşılık buldu. 
altınordu Belediyesi, engelli vatandaşın talebiyle yolu genişletir-
ken aynı yoldan iki mahallenin yararlanması sağlandı. Birçok ma-
hallede engellilerle ilgili talepleri yerine getiren altınordu Beledi-
yesi yukarıtepe mahallesi’nde yaşayan engelli bir vatandaşın talebi 
üzerine yolda bakım ve onarım çalışması yaptı. dar bir patika yolu 
genişleten altınordu Belediyesi, hem engelli vatandaşın talebini 
yerine getirirken hem de genişletilen yol vasıtasıyla yukarıtepe ve  
Ortaköy mahallelerinin yol sorununu rahatlattı.

yola kavuşmanın heyecanını yaşayan Ortaköy mahallesi Ga-
zelin mevki sakinleri de yapılan  hizmeti yıllardır beklediklerini 
belirtirken yola kavuşmanın da sevincini yaşadılar. yıllardır yük 
ve eşyalarını hayvanlarla taşıdıklarını ifade eden mahalle sakin-
leri yolun yapılmasında emeği  geçenlere teşekkürlerini ilettiler. 
yukarıtepe  mahallesi’nde de yapılan çalışmaları  değerlendi-
ren vatandaşlar yapılan  hizmetlerden dolayı mutlu olduklarını  
sözlerine eklediler.

‘dİZİ İlE yaylaMıZın 
tÜM GÜZEllİklErİnİ 
tÜM tÜrkİyE GördÜ’

KABADüZ Belediye Başkanı yener 
Kaya, çekimleri Ordu’da ve büyük bö-
lümünde ilçenin Taşbaşı Obası’nda çe-
kilen Kuzey yıldızı dizisiyle obanın ta-
rifi mümkün olmayan güzelliğini tüm 
Türkiye’nin gördüğünü söyledi.

Oba ve dizi çekimi yapılan evleri 
görmeye çok sayıda kişinin geldiğini 
aktaran Başkan Kaya, “Birçok Ordulu 
hemşehrimiz dizi sayesinde öğrendiği 
obaya görmeye geliyorlar. Bunun ya-
nında çevre illerden de Taşbaşı Oba-
sı’nı görmek için geliyorlar. dizi ile yay-
lamızın tüm güzelliklerini tüm Türkiye 
gördü” dedi.

tÜrkİyE’nİn MErak Ettİğİ  
TAŞBAŞI OBASI

altınOrdu bElEdİyESİ’ndEn 
YÜZ GÜLDÜreN ÇALIŞMA

2 bin rakımlı Çambaşı Yaylasının 
eteğinde bulunan ve son aylarda 

ulusal bir TV kanalında yayınlanan 
dizi ile tüm türkiye’nin merak ettiği 

taşbaşı obası kış mevsiminde de ayrı 
bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor.
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ORDU’nUn 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası’n-
da bulunan Çambaşı kış Sporları ve kayak 
Merkezi, hayata geçirilen yatırımlarla adın-

dan söz ettiren tesislerden biri olmaya hazırlanıyor. 
Büyükşehir Belediyesi, yaylada bungalov evler kurdu.

türkiye’de denize ve havaalanına en yakın kayak 
merkezinin içinde bulunduğu Çambaşı Doğa tesis-
leri’nde 12 adet bungalov evin yapımı tamamlandı. ‘4 
mevsim Ordu, 3 ay değil 12 ay’ sloganıyla Ordu’nun 
yılda 3 ay değil 12 ay boyunca turizm yaşamasını ve 
özellikle kış turizmini canlandırmak için önemli yatı-
rımlara imza attıklarını belirten Ordu Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Hilmi Güler, “Ordu bundan sonra kış 
turizmini dolu dolu yaşayacak” dedi.

Çambaşı Yaylası’nda bulunan Çambaşı kış Sporları 
ve kayak Merkezi’nin cazibesini arttıracaklarını belir-
ten Güler, “kayak merkezinde 5 adet kayak pisti vardı, 
bu sayıyı 14’e, 5 kilometrelik pist uzunluğunu da tam 
15 kilometreye çıkarıyoruz. Ayrıca acemi kayakçılar 
için 100 metre yürüyen bant projesi ile ilgili çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Mevcut konaklama kapasitesini 
arttırmak için 5 yıldızlı otelin temelini atmıştık. Otelin 
karkas inşaatı tamamlandı. 

Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken bunun yanı 
sıra tesis içerisinde çam ağaçları arasında şömineli 12 
adet bungalov yaptık. Evleri yakında turizmin hizme-
tine açıyoruz. Çambaşı Yaylası’nı yaz ve kış aylarında 
önemli bir çekim merkezi haline getireceğiz” dedi.

ÇaMbaŞı, İSVİÇrE’yE rakİp Ordu Büyükşehir 
Belediyesi, 2000 rakımlı 

Çambaşı Yaylası’nda 
doğa ile baş başa 
tatil için bungalov 

evler kurdu...

Dört mevsim yerli ve yabancı 
misafirlere hizmet verecek 

olan bungalovların bir ay 
içinde hizmete sunulması 

hedefleniyor.

Ordu’nun 
kabadüz 

ilçesi doğal 
güzelliğiyle 

dikkat çeken 
Dikilitaş 
ve Gerce 

şelaleleri, kış 
mevsiminde 

görenleri 
büyülüyor. 

‘‘‘‘

kıŞ SEZOnunda  
HİZMEtE Sunulacak

DÖRT mevsim iklim şartları göz 
önünde bulundurularak yalıtımlı bir 
şekilde inşa edilen evler iki tip planlan-
dı. Biri 100 metrekare ebatlarında asma 
katlı, diğeri 57 metrekare dubleks ola-
rak projelendirilen bungalovlar içeri-
sinde bir evde bulunan tüm eşyalar yer 
alacak şekilde inşa ediliyor. Çambaşı 
doğa Tesisleri’nin hakim noktasında 
kayak yapanların kuş bakışı izlenebile-
ceği yerde bulunan evler, klasik konak-
lama anlayışının dışında doğa ile iç içe, 
kış aylarında kayak sporu ile ilgilenen-
leri, yaz aylarında ise yeşilin tadını doya 
doya çıkartmak isteyenleri bekliyor. 

ORDU’NUN Kabadüz ilçesi doğal güzelliğiyle dik-
kat çeken dikilitaş ve Gerce Şelaleleri, kış mevsi-
minde görenleri hayran bırakıyor.

ilçenin Gümüşdere mahallesi’nde 40 metre yükseklik-
ten dökülen dikilitaş Şelalesi ile Çambaşı yaylası’nın eteğin-
de bulunan ve kısmen donan Gerce Şelalesi ziyaretçilerine 
bambaşka bir güzellik sunuyor.

2 bin rakımlı Çambaşı yaylası’nın hemen eteğinde bulu-
nan Gerçe Şelalesi’nin bir kısmı buzla kaplandı. etrafı ladin 
ormanlarıyla çevrili şelalenin devamındaki göllerde etkili 
olan soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

Öte yandan ilçenin Gümüşdere mahallesi’nde bulunan 
dikilitaş Şelalesi’nin 40 metreden dökülen suyu seyrine do-
yumsuz manzara oluşturdu.

kıŞ 
MEVSİMİndE
ŞeLALeLer 
Hayran bırakıyOr

MEMLEKETİM ORDU HABER
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ORDU’DA, ‘aK kadınlar yerli üretir, 
milli tüketir, ekonomiye destek verir’ 
sloganıyla başlatılan etkinlik kapsa-

mında, kadınlar tarafından üretilen çeşitli ürün-
ler satışa çıkartıldı.

Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı olarak düzenle-
nen ve yerli ve milli üretimi destekleyerek daya-
nışma içinde olmayı hedefleyen etkinlik kapsa-
mında, Ordu’nun 19 ilçesinden katılım sağlayan 
kadınların yerli üretime ve ekonomiye katkı sağ-
laması amaçlanıyor. Kadınlar tarafından üreti-
len ürünlerin satışa sunulduğu etkinlik alanı, 3 
gün sürecek.

Köprübaşı mevkisinde hizmete giren alanı 
ziyaret eden aK Parti Ordu il Başkanı Halit To-
makin, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen et-
kinliğin amacının, yerli ve milli ürünleri tanıtmak 
olduğunu söyledi. Tomakin, “Cumhuriyetimizin 
kurulduğu ilk yıllardan beri hep yerli malı hafta-
sı adı altında çocukluğumuzda da kutladığımız, 
yerli ve milli, yerli malı Türk’ün malı dediğimiz 
bir geleneğimizi burada aK Parti Kadın Kolları 
il Başkanlığımızın uhdesinde 19 ilçemizin birlik-
te iştirak ettiği yerli ve milli ürünlerimizi burada 
sergiliyoruz. Bu aynı zamanda sadece burada 
eğil 81 ilimizde yapılan bir etkinliktir. yerli ve milli 
olan ürünlerimizi hem tanıtıyor, hem de satışı-
nı yapıyoruz ve gelir elde ediyoruz. Üretmenin 
ne olduğunu, üretilmesi gerektiğini, üretilmesi 
gerekenin ne olduğunu kadın kollarımız tara-
fından tüm dünyaya duyuyoruz” dedi.

kadınların ÜrEttİklErİ  
yErlİ ÜrÜnlEr tEZGaHlarda
AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin: “Dün,   
yerli elma, domates ve patates derken, bugün artık  
Türkiye yerli silahlar, yerli helikopterler, tanklar, yerli  
enerji gibi birçok konuda üretim gerçekleştiriyor”

“DüN, yerli elma, domates ve patates derken, 
bugün artık Türkiye toplu iğneyi yapamayacağı 
bir dönemden artık yerli silahlar, yerli helikop-
terler, tanklar, yerli enerji gibi birçok konuda 
nereden nereye geldiğini de bu stantlarda şahit 
oluyoruz” diyen aK Parti Ordu il Başkanı Halit 
Tomakin, şu ifadelere yer verdi:

“Gerek el emekleri ile gerekse toprağımızdan 
yetiştirdiğimiz yerli ürünlerin tanıtımı ile alakalı 
çok güzel stantlarımız var. Teknolojinin bize su-
num yaptığı mamulleri de burada tekrar kadın 
kollarımızın el emeği ve göz nuru işlendiğini, 

halkımızın beğenisine sunulduğunu gördüm. 
yerlinin ve millinin burada insanlarımıza mesaj 
olarak verildiğini düşünüyorum.”

aK Parti Ordu Kadın Kolları Başkanı ayşegül 
Baysal da 19 ilçenin kadınları ile birlikte üretime 
destek verdiklerine dikkat çekerek, “19 ilçemizle 
birlikte kadın üretiminin önemini, milli tüketi-
min önemine vurgu yapmak istedik. 3 gün bo-
yunca burada hizmet verilecek. Kadınlarımızın 
üretim yapması ile birlikte ekonomiye de güç 
kazandırdığını vurgulamak istedik, güzel bir so-
nuç elde ettik” şeklinde konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi son toplantısına 
kent konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Fatma Yeşil-

yurt’un katılmasını sağlayan Başkan Güler, Yeşilyurt’un 
bundan sonraki toplantılara katılmasını oylamaya sun-
du. Oybirliği ile kabul edilmesinin ardından Fatma Yeşil-
yurt, üyelere teşekkür konuşması yaptı. Siyasetçilere taş 
çıkartan konuşmasıyla alkış alan Ordu kent konseyi Ço-
cuk Meclis Başkanı Fatma Yeşilyurt, “Düşünen, üreten, 
yarışan Ordu için hep birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Yeşilyurt, “Ordu’da bizlerin de söz sahibi olması için 
tekrar hayata geçirilen kent konseyi Çocuk Meclisi için 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Gü-
ler’e ve ekibine teşekkür ediyorum. Ordu’da bizlerin de 
söz sahibi olması çok önemli. Bizler düşünen Ordu, üre-
ten Ordu ve yarışan Ordu için yapacağımız çalışmalarla 
bu dönem Ordu’ya önemli katkılar sunacağız. Sizlerin de 
desteği ile yapacağımız çalışmaların ilimize hayırlı olma-
sını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Hilmi Güler, belediye meclis

 toplantılarına Kent Konseyi Çocuk Meclis 
Başkanının katılımını sağlayarak örnek oldu

“YERLİ ELMA VE DOMATESTEN YERLİ TANKLAR İLE HELİKOPTERLERE”

baŞkandan örnEk daVranıŞ
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Ordu’nun Ünye 
ilçesinde  
yaşayan  

34 yaşındaki 
Gülsüm Güney, 

eşi Ersin Güney’in 
işlettiği markette 

deneme amacıyla 
ev yapımı pasta ve 

baklava ürünleri 
satmaya başladı. 

Ev hanımı Gülsüm 
Güney, şimdilerde 

hem dükkanda 
hem de verilen 

özel pasta ve 
börek siparişlerine 

yetişemiyor.

İLÇENİN Liseler mahallesi’nde uzun yıllardır market hiz-
meti veren ersin Güney, ev hanımı olan 3 çocuk annesi 
eşi Gülsüm Güney’in girişimci ruhuyla diğer ev hanım-

larına örnek oldu. Kısa süre önce marketin bir köşesinde evde 
yaptığı ürünleri deneme amacıyla satmaya başlayan Güney, 
şimdilerde müşterilerden yoğun ilgi görünce pastane açma-
ya karar verdi. yaptığı ürünlerde köy tereyağı, köy yumurtası 
ve köy sütü kullandığını belirten Güney, haşhaşlı şekerpare, 
bülbül konağı,fındıklı cevizli baklava, kıvırma tatlısı ve poğaça 
çeşitlerini her gün müşterilerinin beğenisine sunuyor. Uzun 
yıllardır pasta üretimiyle ilgili yeteneğinin ve ilgisinin oldu-
ğunu söyleyen ev hanımı Gülsüm Güney, üretimini yatırıma 
döndürmek için önümüzdeki günlerde pastane açacağını 
ve birkaç ev hanımına daha istihdam sağlamayı hedefledi-

ğini belirtti. müşterilerin gösterdiği yoğun ilgi sonucu pas-
tane açmaya karar verdiğini belirten Güney, “Uzun yıllardır 
pasta üretimine özel bir ilgim ve yeteneğim olduğunu düşü-
nüyordum. deneme amacıyla evde yaptığım pasta çeşitlerini 
eşimin dükkanında satmaya karar verdim. Kısa süre içerisin-
de yaptığım ürünlere rağbet olunca bu işi yatırıma dönüş-
türmeye kara verdim. Önümüzdeki günlerde pastane açarak 
lezzetlerimi daha geniş kitlelerin beğenisine sunmayı ve bir 
kaç ev hanımına da istihdam sağlamayı düşünüyorum” dedi.

GEÇEN sezonun ilk 3 ayında 89 bin 
763 ton ihracat yapan ve 490 mil-
yon döviz elde eden Türkiye, bu 

sezon aynı dönemde 140 bin tonu aşkın ih-
racat yaparak 906 milyon dolar döviz girdisi 
elde etti

dünya fındık ihracatının yüzde 70’ini elin-
de bulunduran Türkiye,2019-2020 sezonu ilk 
3 ayında 140 bin 360 ton fındık ihracatı ger-
çekleştirerek 906 milyon 182 bin dolar döviz 
girdisi sağladı.

Karadeniz fındık mamulleri ihracatçılar 
Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye 
2019-2020 sezonunun başladığı 1 eylül ile 30 
Kasım tarihleri arasında 140 bin 360 ton iç 
fındık ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye, bu ih-
racattan 906 milyon 182 bin dolar döviz gir-
diği elde etti.

Gerçekleştiren iç fındık ihracatının 112 bin 
tonu aB ülkelerine, 59 bin 234 tonu aB dı-
şındaki ülkelere, 13 bin 224 tonu deniz aşırı 
ülkelere, 6 bin tonu ise bu kapsam dışındaki 
ülkelere gerçekleştirildi.

Bu rakamlara göre Türkiye, geçen yıl aynı 
dönemde yaptığı ihracat ve döviz miktarını 
ikiye katladı. Türkiye, 2018-2019 sezonunda 
eylül-Kasım ayları arasında 89 bin 763 ton iç 
fındık ihracatı gerçekleştirmiş, karşılığında 
490 milyon 355 bin dolar döviz girdiği 
sağlamıştı.

dEnEME 
aMacıyla baŞladı,
ŞİMDİ SİPArİŞ 
yEtİŞtİrEMİyOr

tÜrkİyE fındık  
İHracatını  
İkİyE katladı
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ORDU GÜnlERinin En ÖzEl DURUŞU DERnEklERDEn GElDi

alkıŞlar SİZE…..

BAZEN gereksiz konuşmalardan biridir, 
“dernekler, sTK’lar ne iş yapar?

Bizler federasyon ve derneklerin ne iş 
yaptığını 9. Ordu Günlerinde gördük.

Bizler resmen şahit olduk.
siyasetin getirdiği ve asıl görevi veren vatandaş-

ların seçtiği Belediye Başkanlarının ne kadar görev-
lerini eksik yaptığını gördük.

işte siyasetin ve kurumların yetersiz kaldığı yer-
de sivil toplum kuruluşu derneklerin nasıl bu top-
luma ve dinamiklerine sahip çıktığına şahit olduk. 
Tabi hepsi değil. 9. Ordu Günlerine Ordu ilçelerimi-
zin 19 belediyesinden 6 tanesi mesudiye,Çamaş,U-
lubey,akkuş, Gölköy ve Gürgentepe katılmadı. Be-
lediye nezdinde temsil edilmedi.

işte bu andan itibaren dernekler devreye girdi.
Gölköy dernekler federasyonu Başkanı necati 

Özdemir,erol metin ve ekibi kolları sıvadı ve 9. Ordu 
günlerine gelecek vatandaşlarını ağırlamak için 
standı kapladı ve gerekli hazırlıkları yaptı.

Hemşerilerini ve misafirlerini çok da güzel ağır-
ladılar. Ulubey’de ise iki kardeş nuray ve fatma an-
daç’lar Belediyeleri katılmayınca kendi çabaları ve 
kıt imkânlarıyla Ulubey standını hazırladılar ve yüz-
lerce misafir ağırladılar

mesudiye ilk gün kararsızdılar ama sonradan 
mesdef ve sefayi Uzunyurt’un çabalarıyla mesudiye 
standı da yüzlerce misafir ağırladı.

Gürgentepe dernekler federasyon Başkanı ah-
met ataş ve ekibi de stantlarına sahip çıkarak Gür-
gentepe’yi en iyi şekilde temsil ettiler. son dakika 
da Belediye başkanı ve ekibide bu temsile dahil 
oldular.

akkuş dernekler federasyonu Başkanı avni 
Kargacı ve dernek Başkanları akkuş’u ancak bu 
kadar güzel temsil edebilirlerdi. akkuş ürünlerinin 
tanıtımın yapıldığı stant ve gün boyunca akkuş fa-
sulyesi dağıtımı bir harikaydı.

Üzülerek yazıyorum ki Çamaş ilçemiz temsil 
bazında sınıfta kaldı. ne Belediye ne de dernekle-
ri Çamaş ilçesine sahip çıkmadı.9. Ordu günlerine 
gelen Çamaşlılar Çamaş ilçesinin ismini stantlarda 
çok aradılar ve üzülerek ayrıldılar.

alkışlar bu federasyonlarımıza, derneklerimize 
ve ekiplerine.

iyi ki varsınız….
Şimdi anladınız mı dernekler neler yapar ve ya-

pabilir…..

raİf ÇEVİrME



4948

MEMLEKETİM ORDU HABER

kıRSAlDA yaşayan insanların gelir kay-
naklarını çeşitlendirmek, tarımsal üretim 
potansiyelini aktif hale getirerek ekono-

miye kazandırmak amacıyla Ordu Büyükşehir 
Belediyesi ile tarım Orman il Müdürlüğü’nün 
ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘kaz Yetiştiriciliğinin 
Yaygınlaştırılması’ Projesi hayata geçirildi. Proje 
kapsamında ilk etapta orta ve yüksek ilçelerde 
uygun şartları taşıyan 40 çiftçinin her birine 80 
dişi ve 20 erkek olmak üzere 100’er adet olmak 
üzere toplam 4.000 adet kaz dağıtımı törenle 
gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu Mezba-
ha tesisleri’nde gerçekleştirilen törene Ordu Va-
lisi Seddar Yavuz, Ak Parti Ordu Milletvekili Şenel 
Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Hilmi Güler, ilçe Belediye Başkanları, ku-
rum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet 
Hilmi Güler’in gelir getirici tarım projeleri  
kapsamında çiftçilere 330 koyun dağıtımının 
ardından 4 bin adet kaz dağıtımı gerçekleştirildi.

HİLMİ GÜLer’İN  
tarıM prOJESİ bÜyÜyOr

‘‘ Kırsalda yaşayan insanların gelir 
kaynaklarını çeşitlendirmek ama-

cıyla uygun şartları taşıyan 40 çiftçi-
nin her birine 100’er adet olmak üzere 

toplam 4 bin adet kaz dağıtıldı

‘‘
“ÇİFTÇİLERE YENİ GELİR KAPISI AÇIYORUZ”

Konuşmaların ardından çiftçilere kaz dağıtımı 
gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 
dr. mehmet Hilmi Güler, dağıtımın ardından kaz-
ların bulunduğu bölümleri ziyaret ederek çiftçilere 
hayırlı ve bereketli bir üretim ve çalışma dileğinde 
bulundu. Başkan Güler gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, “Ordu’da yeni bir kalkınma modeli oluşturu-
yoruz. Buna kırsal kalkınma veya sosyal kalkınma di-
yebiliriz. Bugün burada üreticilerimize dağıttığımız 
kazlar bunun bir ayağıdır. yaptığımız bu çalışma ile 
hem ekonomimize önemli bir katkı sağlamış olaca-
ğız hem de kırsalda yaşayan üreticilerimize yeni bir 
gelir kapısı açmış olacağız. Bu projedeki hedefimiz, 
Ordu’nun geniş arazisine uygun projelerle hem üre-
ticimize kar elde ettirmek hem de ülke ekonomisine 
girdi sağlamaktır” dedi.

“KALKINMA ZİHİNLERDE BAŞLAR”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet 

Hilmi Güler törende yaptığı konuşmada, kalkınma-
nın ilk olarak zihinlerde başladığının altını çizdi. 
Başkan Güler, konuşmasında şunları belirtti: “kal-
kınma ilk olarak zihinlerde başlar. Bu zihinsel bölü-
şümü yaparken, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 
üzerimize düşen asfaltı, yolları, çöplerin temizliği ve 
ulaşım konularını görevimiz icabı yapmak zorunda-
yız. Bunların haricinde ekonomik ve sosyal kalkın-
mada son derece önemli. Bu konuda Ordu Büyük-
şehir Belediyesi olarak üretim odaklı bir kalkınma 
modeli kurmak istiyoruz. Çünkü halkımız zengin 
olursa, sorunları daha da azalmış oluyor. Gurbete 
gitmek yerine bu güzel topraklarda kendi işinin 
efendisi olur. Bizde onlara hizmet etmek için hiz-
metindeyiz. tarım ve üretim konusunda kalkınma-
nın temel unsuru, tarımın ve hayvancılığın ağırlık 
kazanmasıdır. Bu kapsam da üretimin ne olduğu-
nu en iyi bilenlerden birisi olarak ve 50 yıldır üretim 
konusunda çalışmalar yapıyoruz. Onun için Düşü-
nen Üreten Ordu ve Yarışan Ordu modeli üzerinde 
çalışmalarımıza en gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 
devam ediyoruz”

ÇİFTÇİLER MUTLU
kaz yetiştiriciliği için gerekli şartları taşıyan ve 

sözleşme imzalayarak 100’er adet kaz dağıtımından 
yararlanan Mesudiyeli çiftçi Serkan Bektaş, Ordu 
Büyükşehir Belediyesinin tarım projelerini takdir 
ettiğini vurguladı. Serkan Bektaş, “Daha önce Me-
sudiye ilçesinde 2 bin adet tavuk çiftliği üretimi 
yaptık. köy yumurtası üretip satıyorduk. Mesudiye 
iklim şartları nedeniyle tavuğa müsait değil. kaz 
için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ordu 
Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ve yönlendir-
meleri çok güzel bir davranış. Düşündükleri bu kaz 
projesinin de çok iyi olacağını ve türkiye genelinde 
büyük çapta hitap edeceğimiz bir duruma gelece-
ğini inanıyorum. kaz yetiştiriciliği üretiminin karlı 
olduğunu ve pazar piyasasında bir boşluk olduğu-
nu gördük. tarım Orman il Müdürlüğü ve Ordu Bü-
yükşehir Belediyesi bu boşluğu değerlendirdi. Or-
du’da bunu başarabileceğimize inanıyorum” dedi.

kabadüzlü çiftçi Minel Arslan da, ileriye dönük 
bu projeyle birlikte kaz çiftliği kurmayı düşündüğü-
nü, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet 
Hilmi Güler’in ve ailesinin desteğiyle büyük çaplı 
bir çiftlik yapmayı planladığını dile getirdi.

Yine kabadüz ilçesinden Hacer Arslan, Ordu Bü-
yükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa yöne-
lik çok önemli projelere imza attığına dikkat çeke-
rek, “kazlar kanatlı hayvanlar içerisinde dirençli bir 
hayvan olduğu için yöremizde yetiştirilmeye uygun 
bir yapıya sahip. Bu projeyle maddi gelir elde et-
mek istiyoruz. Evimize destek olup daha büyük bir 
kaz çiftliği kurmak öncelikli hedeflerim arasında. 
Bu projenin herkese örnek olmasını diliyorum. Baş-
kanımız Hilmi Gülere teşekkürlerimi sunuyorum” 
şeklinde konuştu.

TÜRKİYE MANŞET GAZETESİ-RAİF ÇEVİRME

ORDU Büyükşehir Belediyesi ve il Tarım 
ve Orman müdürlüğü işbirliği ile hayata 

geçirilen ‘Koyunculuğun Geliştirilmesi Projesi’ 
kapsamında altınordu, aybastı, Gölköy, Gürgen-
tepe, Kabadüz, Korgan, Kumru, Ulubey ve Ünye 
ilçelerinde bulunan 15 çiftçiye 300 adet damızlık 
dişi ve 30 adet damızlık koç olmak üzere toplam 
330 adet Bafra koyunu dağıtımı Haziran ayın-
da gerçekleştirildi. 5 aylık sürede Ordu’ya uyum 
sağlayan damızlık koyunlar 2000 rakıma kadar 
farklı alanlarda yetiştirilmeye başlandı. ikizlik 
oranı oldukça yüksek olan ve 2 yılda 3 doğum-
la 6 adet yavru elde etmek mümkün olan Bafra 
koyunları doğum yapmaya başladı. son bir haf-
ta içerisinde doğum yapan 9 koyundan 21 kuzu 
doğdu.

Ordu Tarım ve Orman il müdürü Kemal yıl-
maz, son bir haftada gerçekleşen doğumlarla 
güzel haberler almaya başladıklarını belirtti. yıl-
maz, “ilk doğumlarını yapan 9 koyundan 21 kuzu 
elde ettik. Projenin uygulanmasında emeği ge-
çen Büyükşehir Belediye Başkanı sayın meh-
met Hilmi Güler başta olmak üzere katkı sunan 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

PrOJe  
MEyVESİnİ  
VErİyOr
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet 
Hilmi Güler’in haziran ayında başlattığı 
hayvancılık projesi kapsamında dağıtımını 
yaptığı koyunlar doğum yapmaya başladı.
Son bir haftada 9 koyun 21 kuzu doğurdu
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ORDU Büyükşehir Belediyesi 
Karadeniz Tiyatrosu’nda sine-
maseverlerle buluşan zaim, 

sinema sektörünü anlatarak kariyer ha-
yatından örnekler verdi. Gerçekleştirilen 
söyleşiye Ordu Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel sekreter yardımcısı ali erdal Gülderen, 
sinemaseverler, genç yönetmen adayları 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

moderatörlüğünü yazar dursun ali 
sazkaya ve Prof. dr. mehmet yılmaz’ın 
üstlendiği söyleşide, konuklar sinema ile 
ilgili merak ettiği konuları derviş zaim’e 
yönelterek bilgisinden ve tecrübesinden 
yararlandı.
“ORDU TüRK VE DüNYA  
SİNEMASINDAN ÖNEMLİ İSİMLERİ 
AĞIRLAMAYA DEVAM EDECEK”

söyleşi sonunda açıklamalarda bulu-
nan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel 
sekreter yardımcısı ali erdal Gülderen, 
“Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, sa-
nata ve sanatçıya değer veriyoruz. Bugün 
ülkemiz için önemli sinema yönetmenle-
rinden birisi olan derviş zaim’i ağırladık. 
Buna benzer etkinliklerimiz her geçen 
gün artarak devam edecek. Türk ve dünya 
sinemasından önemli konuklarımız ola-
cak. Onları yarım asırdan fazladır perdele-
rini kapatmayan OBBKT’de ağırlayacağız. 
Onların filmlerini seyredecek, onlarla ilgili 
çeşitli söyleşiler ve konferanslar gerçekleş-
tireceğiz. Bunlardan ilkini bu akşam ger-
çekleştirdik. sağ olsun derviş zaim bizi 
kırmadı. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Bizler 
için de çok güzel bir gündü” dedi.

“TüRK SİNEMASININ GELECEĞİ PARLAK”
Türk sinemasının geldiği son du-

rumu değerlendiren derviş zaim, 
“Ordu’ya ilk defa geliyorum. Burada 
bulunmak beni mutlu etti. Türk si-
nemasının geleceğinin parlak oldu-
ğunu söyleyebilirim. Türk sineması 
başlangıcından itibaren klasik sine-
madan esinlendi. Hollywood sinema-
sını kendisine örnek aldı ve o modeli 
devam ettirdi. Bunun dışında avrupa 
sanat sinemasından esinlenmeye de 
başladı” dedi.

Temmuz 2015

yönEtMEn dErVİŞ ZaİM
Ordulularla buluŞtu
Ünlü Senarist ve Yönetmen Derviş Zaim, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve  
Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen söyleşide Ordulular ile buluştu. 

baŞkan GÜlEr’İ 
MakaMında  
ZİyarEt Ettİ

ÇEKİM teknikleri ve senaryo 
yazma kabiliyeti hakkında da yo-

rumlarda bulunan zaim, söyleşinin 
ardından Ordu Büyükşehir Belediye 

Başkanı dr. mehmet Hilmi Güler’i 
makamında ziyaret etti.
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12 bin 600 m2  alan içerisinde yapımı devam eden 
Vona Park Peyzaj Projesi’nde 188 araçlık otopark, 

gemi temalı ahşap oyun grubu, tahkimat düzenlemesi, 
dinlenme ve seyir alanları, 2 bin 668 m2 sert zemin yaya 
yolu, 5 bin 900 m2 asfalt, 4 bin m2 yeşil alan yer alacak.

Vona Park Peyzaj Projesi ile birlikte yapılan ve yapılacak 
çalışmaların ardından Perşembe ilçesinin cazibesinin artı-
rılmasının yanında vatandaşların sosyal donatı alanına da 
kavuşması sağlanacak.

VONA PArk  
%90 taMaMlandı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesi sahilinde yer alan mevcut restoran  
ve düğün salonu etrafında çevre ve peyzaj düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

‘VONA PARK BAMBAŞKA  
BİR GÖRüNüME KAVUŞACAK’

VONA Park Peyzaj Projesi hakkında bilgi 
veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı dr. 
mehmet Hilmi Güler, “Perşembe ilçemizde yer 
alan mevcut restoran ve düğün salonu etra-
fında peyzaj düzenleme işimiz devam ediyor. 
Bu kapsamda 2.800 metreküp alanda tahki-
mat çalışması gerçekleştirildi. 3.200 metrekare 
alanda baskı beton yapıldı. 56 adet aydınlatma 

direği ile birlikte aydınlatma 
alt yapısı da oluşturuldu. 
Oturma gruplarının yerleş-
tirilmesinin ardından birde 
mini amfi alanı oluşturuldu. 
deniz temalı, gemi görü-
nümlü, dökme kauçuk ze-
min kaplamayla oyun grubu 
yapıldı. ilçemizin park soru-
nuna da çözüm olacak 188 
araçlık otopark alanı oluştu-

ruldu. yapılacak yeşil alan ve basketbol sahası-
nın ardından Vona Park bambaşka bir görünü-
me kavuşacak” dedi.

ORDU Büyükşehir Bele-
diyesinin iştiraki olan 

ORTaR a.Ş. tarafından açılan 
büfelerde satışı gerçekleştirilen 
yöresel ürünler hem vatandaşla-
rın doğal ürünlerle beslenmesini 
sağlarken hem de üreticilerin ka-
zanç elde etmesine katkı sağlı-
yor. Vatandaşların yoğun ilgi gös-
terdiği büfelerde; reçel çeşitleri, 
arı sütü, organik yumurta, erişte 
çeşitleri, akkuş çangal fasulye-
si ve çemen gibi ürünlerin satışı 
gerçekleştiriliyor.

“üRüNLERİ BüFELERİMİZDE 
TüKETİCİYLE ARACISIZ 
BULUŞTURUYORUZ”

ORTaR a.Ş yönetim Kuru-
lu Başkanı sancar eser, “ORTaR 
a.Ş olarak köylerimizden satın 
aldığımız ürünleri büfelerimizde 
tüketiciyle aracısız buluşturuyo-
ruz. Çiftçilerimizin ürettiği ürün-
ler Ordu Büyükşehir Belediyesi 
iştiraki olan ORTaR büfelerinde 
satılarak hem üreticimiz hem 
de belediyemiz gelir elde ediyor. 
Bilindiği üzere köylülerimiz ve 
çiftçilerimiz ürünlerinin pazara 
girmesinde oldukça zorlanıyor-

lar. Biz bu tür alanları oluşturarak 
direk ürünlerin tüketiciyle buluş-
turulmasını sağlıyoruz. Ordu’da 
böyle bir çalışmanın ortaya çık-
masında büyük emek ve destek 
veren Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanımız dr. mehmet Hilmi 
Güler’e teşekkür ediyorum ”dedi.

“YÖRESEL üRüNLERİMİZE 
ORDU HALKI OLARAK SAHİP 
ÇIKIYORUZ”

ORTaR a.Ş tarafından açılan 
büfeler ile ilgili memnuniyetleri-
ni dile getiren vatandaşlar, “Ordu 
Büyükşehir Belediyesinin kısa 
süre önce faaliyete geçirdiği bu 
büfelerde organik birçok ürüne 
ulaşabildiğimiz gibi Ordu halkı 
olarak yöresel ürünlerimize de sa-
hip çıkma imkânı elde ediyoruz. 
Bu büfelerde organik yumurtaları 
marketten aldığımızdan çok daha 
uygun fiyata alabiliyoruz. daha 
öncesinde kolay bulunamayan arı 
sütüne de bu büfeler aracılığıyla 
rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bizlere 
bu imkânı sunan Ordu Büyükşe-
hir Belediye Başkanı dr. mehmet 
Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz” 
diye konuştular.

VatandaŞlardan

bÜyÜk İlGİ
OrGANİk ÜrÜNLere

Nitelikli tarım uygulamaları  
dâhilinde birçok projeye imza  

atan Ordu Büyükşehir Belediyesi,  
Ordu ilinde üretilen yöresel  

ürünlerin aracısız vatandaşlarla  
buluşturulması amacıyla kurduğu 
büfelerde satışlara devam ediyor

55 YılDıR perdelerini kapat-
madan aralıksız halkla 

buluşan Ordu Büyükşehir Beledi-
yesi karadeniz tiyatrosu (OBBkt), 
başarı ödüllerine bir yenisini daha 
ekledi.

kurulduğu günden bu yana 
başarılı çalışmalara imza atan OB-
Bkt, “Yeni tiyatro Dergisi” tarafın-
dan 7 yıldır aralıksız düzenlenen 
“Anadolu Emek ve Başarı Ödülle-
ri”nde 3 dalda ödüle layık görüldü.

En iYi kADın OYUnCU,  
YÖnEtMEn VE En iYi YAPıM 
ÖDÜlÜ OBBkt’YE VERilDi

kartal Belediyesi Hasan Ali Yü-
cel sahnesinde gerçekleştirilen 
programda OBBkt sanatçıları en 
iyi yönetmen, en iyi kadın oyun-
cu ve en iyi yapım dallarında ödü-
le layık görüldü. Ödül töreninde 
Haldun taner-Yönetmen Ödülüne 
Cemil Gündüz (Hisse-i Şâyia), En 
iyi kadın Oyuncu Ödülü Mürüv-
vet Aydın (Hisse-i Şâyia) ve en iyi 
yapım ödülüne ise (Hisse-i Şâyia) 
OBBkt adına Fikret Altaş aldı.

55 yıldır perdelerini hiç kapat-
mayan OBBkt, kurulduğu gün-
den itibaren elde ettiği başarılarla 
7’den 70’e her kesim tarafından 
büyük beğeni ve destek görüyor.

Obbkt’yE 
Bİr ÖDÜL DAHA
55 yıldır pErdElErİnİ 
HİÇ kapatMadı

52
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altınOrdu bElEdİyESİ’ndEn

kOnfEranSı

‘Ordu Hanın 
yaŞadığı ŞEHİr 
dEMEktİr’

‘BAŞŞeHİr OrDU’

Altınordu Belediyesi 
tarafından Milli  

Eğitim Gençlik ve  
Spor Eski Bakanı  

Metin Emiroğlu’nun 
katılımları ile  

gerçekleştirilen  
“Başşehir Ordu” 

konulu konferans  
Altınorduluları  

zamanda  
yolculuğa çıkardı.

‘İNSANA Hizmet ve Hürmet eden 
Belediyecilik’ parolası ile beledi-
yecilik alanındaki çalışmalarını 

aralıksız sürdüren altınordu Belediyesi, 
kültürel ve sanatsal çalışmalara da bü-
yük önem veriyor. Çeşitli sosyal projelerin 
yanı sıra kültürel etkinliklerine de devam 
eden altınordu Belediyesi bu kapsamda 
milli eğitim Gençlik ve spor eski Baka-
nı metin emiroğlu’nun konuşmacı ola-
rak katıldığı ‘Başşehir Ordu’ konulu bir 
konferans düzenledi. Ordu Kültür sanat 
merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa 
aK Parti Ordu milletvekili ergün Taşçı, 
Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. dr. ali 
akdoğan, aK Parti Ordu il Başkanı Halit 
Tomakin, altınordu Belediye Başkanı aş-
kın Tören, Belediye Başkan yardımcıları, 
daire müdürleri, siyasi partilerin üyeleri, 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri, birim 
müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

“ TEMEL AMACIMIZ  
MİLLİ ŞUURU ZİNDE TUTMAK”

Konferansın açılış konuşmasını ya-
pan altınordu Belediye Başkanı aşkın 
Tören, tarih bilincinin önemine vurgu 
yaptı. Hacı emiroğulları Beyliği hakkın-
da bilgiler veren Tören, “Tarih bilinci çok 
önemlidir. Ordu ve tüm doğu Karade-
niz coğrafyasını Türk yurdu yapan “Hacı 
emiroğulları Beyliğini” yöre insanımız 
yeteri kadar tanımamaktadır. 1301 yılın-
da mesudiye’de tarih sahnesine çıkan 
“Hacı emiroğulları Beyliği” 60-70 yıllık 
bir mücadele sonrasında kıyıya, sahile 
kadar ulaşmıştır. işte bu tarihi hakikati 
toplumun hafızasına yerleştirmek, tarih 
bilincini arttırmak ve milli şuuru zinde 
tutmak temel amaçlarımızdandır. Tarih 
bir hafıza aktarımıdır. Tarih dünü an-
lattığı gibi geleceği de şekillendirir. Bir 
şehrin, bir ülkenin insanlarının tarih ile 
ünsiyeti ne kadar güçlü ise, bugünün 
vizyonu geleceğin perspektifi de o de-
rece köklüdür, geniştir. evet, vizyonu-
nuz, perspektifiniz kökleriniz kadardır. 
Onun için, biz her ne yapıyorsak, her ne 
işle uğraşıyorsak, farkında olalım veya 
olmayalım tarihin oluşturduğu gelene-
ğe bağlanarak yaparız” dedi.

ORDU’NUN tarihine ve Ordu is-
minin anlamına değinen Başkan 
Tören, “Ben bir dil çerçevesinde, 
bir tarih kurgusunun üstüne inşa 
edilmiş bir dünyada yaşadığımı-
zı düşünüyorum çünkü. Mesela, 
şehrimizin ismi öylesine konul-
muş değildir. Şehrimizin ismi, 
belki de millet olarak tarih sahne-
sine çıktığımız ve tarih yazımına 
konu olduğumuz ilk medeniyet 
hamlemizle yaşatır. Ordu, hanın 
yaşadığı şehir demektir. Hanın 
yaşadığı şehir, başkenttir. Dolayı-
sıyla ordu, başkent demektir. Biz 
sayın bakanımızın vereceği kon-
feransın başlığını belirlerken, işte 
bu düşünceyi merkeze aldık.

 Gördüğümüz gibi şehrin ha-
bitatının tarih boyutu, bizi za-
manın gerisine doğru güçlü bir 
hafıza, ilerisine doğru da güçlü 
bir muhayyile oluşturuyor. Ordu 
isminin geçmişini ilk medeniyet 
hamlemize bağlamıştım. Şehrin 
isim olarak hafızası nereden ba-
karsanız bakın birkaç bin yıllık 
bir tarihle şekillenmiştir. Öte yan-
dan, şehrimizin habitatını şekil-
lendiren tarihi coğrafyaya baktı-
ğımızda, şehrimiz şu an üzerine 
oturduğu topografyadan ibaret 
olmadığını da görürüz. Bugün 
Orta Asya olarak adlandırılan ve 
fakat tarihte Türkistan olarak 
bilinen coğrafyaya kadar geniş 
bir alanda kendi ifadesini bulur 
Ordu” diye konuştu.

BİR şehri inşa ederken gelenek ile geleceği bü-
tünleştirerek yapamaya özen gösterdiklerini aktaran 
Başkan Tören, “Biz derin bir tarihe ve geniş bir coğ-
rafyaya muhatabız. Bugün bir şehri yeniden kurmayı 
hayal ediyorsak, dayandığımız müktesebat işte bu de-
rin tarih ve geniş coğrafyadır. ne var ki, bu derinlik ve 
genişlik bilinç düzlemine gelmezse bir anlamı yoktur. 
Biz güçlü ve estetik şehirlerin peşindeyiz. Şehri yeni-
den inşa edeceksek, gelenek ile geleceği bütünleştir-
mek zorundayız. Çünkü insan bir şehri inşa ederken, 
kendisini de inşa eder. ayağımızın birini bu coğrafyaya 
sabitleyip diğeriyle dünyayı gezeceğiz. idrakimizi inşa 
edeceğiz ki, irademizi güçlü bir şekilde ortaya koyup, 
şehri insan merkezli mimari ile donatabilelim” şeklin-
de konuştu.

“ALTINORDU KONUSU OLAN ŞEHİRDİR”
Çağın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yeni 

bir şehir şiarıyla yola çıktıklarının altını çizen Başkan 
Tören, konuşmasında şunları kaydetti:

“mimari çok önemli. Bakınız büyük mütefekkir ni-
hat sami Banarlı ne diyor: ‘mimarî eserler geçici eserler 
değildir. Hâşim’in dediği gibi kötü bir şiiri okumamak, 
berbat bir musikiyi dinlememek, zevksiz bir resme 
bakmamak, bayağı bir raksı seyretmemek elimizdedir. 
fakat her gün yolumuza dikilmiş bir mimari abidesi-
nin zevksizliği veya melezliği, yabancılığı ve yersizliği, 
milli bünyede asırlarca kapanmaz bir yara olabilir.’ Biz 
işte yukarıda çerçevesini tarih ve coğrafya ile çizdiği-
miz muhataplığımızla geleceğin şehrinden bahseder-
ken, çağımızın oluşturduğu ihtiyaçları da ıskalamadan 
yeni bir muhayyile, yeni bir şehir şiarıyla yola çıktık. 
Şehrin mimari kadar önemli olan başka bir şey de en-
telektüel çerçevedir aziz kardeşlerim. Ordu, altınordu 
bu çerçeveyi oluşturacak güce, birikime fazlasıyla sa-
hiptir. altınordu konusu olan şehirdir. altınordu tarihi 
ve geleneği olan bir şehirdir. Bizim söyleyecek sözü-
müz, sözümüzü de eyleyecek irademiz ve gücümüz 
var. Onun için hem ekonomik bakımdan hem şehir-
cilik çerçevesinde hem de bu şehircilik anlayışını şe-
killendirecek entelektüel kalkınmayı gerçekleştirmek 
için vira bismillah dedik.”

‘Biz HAFızASı OlAn GÜÇlÜ VE 
EStEtik ŞEHiRlER PEŞinDEYiz’

ESkİ bakanndan tarİHE yOlculuk

Altınordu Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
‘Başşehir Ordu’ konferansı, Ordulu 
sanatçı şenel Gök ve öğrencisi Pınar 
Tekneci’nin Ordu türkülerini seslendirdiği  
konserin ardından Altınordu Belediye 
Başkanı Aşkın Tören’in Metin Emiroğlu’na 
plaket  taktim etmesiyle sona erdi. 

AltınORDU Belediye Başkanı Aşkın tö-
ren’in açılış konuşmasının ardından ‘Hacı Emi-
roğulları’nın anlatıldığı bir kısa film gösterildi. 
Filmin ardından sahne alan Milli Eğitim Gençlik 
ve Spor Eski Bakanı Metin Emiroğlu, ‘Hacı Emi-
roğulları Beyliği’nin tarihsel süreci hakkında 
bilgiler verdi. ‘Hacı Emiroğulları Beyliği’ni araş-
tırma fikrinin oluşum sürecini anlatan Emiroğ-
lu, bu bağlamda Ordu’ya dek uzanan tarihsel 
bir sürecin olduğunu belirtti. Emiroğlu, “ tarih 
bilincine sahip olalım ki geleceğimizi inşa ede-
bilelim” ifadelerini kullandı.
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HARİTA teknikeri olan enes Şensoy, merak ile 
parçalarını alıp, kendisinin geliştirdiği insansız 
hava aracı (iHa) ile işinin patronu oldu. Türki-

ye’yi gezerek  arazilerin fotogrametri haritasını çıkartan 
Şensoy, düşük maliyete kurduğu işi ile hem geçimini 
sağlıyor hem de insanlara örnek oluyor. Ordulu harita 
teknikeri 33 yaşındaki enes Şensoy, 5 yıl merak saldığı 
iHa’ları araştırmaya başladı. internet sitelerinde forum-
ları dolaşan Şensoy, yaptığı araştırma sonucu kendine 
ait iHa’yı üretmek istedi. Çeşitli parçaları alarak yüksek 
donanıma sahip iHa’sını yaklaşık 2 yılda tamamlayan 
Şensoy, Türkiye’yi dolaşarak fotogrametri haritalar çizi-
mine başladı. düşük bir bütçe ile kendi işinin patronu 
olan Şensoy, gençlere ilham kaynağı olmak istiyor. 
“SEKTÖRDE BÖYLE BİR BOŞLUK VARDI” 

  5 yıldır insansız hava aracı geliştirdiğini ve 3 yıldır 
da bu araçlar ile fotogrametri haritalar yaptığını belir-
ten enes Şensoy, “artık günümüzde iHa’lar ve dronelar 
ciddi bir teknolojik atılım gerçekleştirdi ve bunlar artık 
devletler boyunda değil, kişiler boyutuna kadar inebil-
di. Bu da bizim haritacılık sektöründe de avantajlara 
yol açtı. daha büyük alanları, daha kısa sürede, daha az 
insan gücü ve haliyle de düşük maliyetler ile haritalar 
çıkartabilmemiz için olanak sağladı. Ben de sektörde 
böyle bir boşluk gördüm ve kendim bir iHa geliştire-
rek, haritalama amaçlı olarak kullandım ve böylelikle 
de kendime yeni bir iş kolu açmış oldum” dedi. 
“EKONOMİK BİR BüTÇE İLE KENDİ İŞİMİ KURDUM” 

“artık kendi işim var, kendi işimle çalışıyorum” diyen 
Şensoy, “daha önceden bir çalışandım şimdi ise kısme-
timi kovalıyorum. Çok ekonomik bir bütçe ile kendi işi-
mi kurabilmiş oldum. Paradan ziyade bu işte bilgi ve 
tecrübe geçerlilik sağlamakta. Üniversitelerde kurslar 
vermeyi çok isterdim. Gençlere ilham verme ve bu işi 
öğretebilmek adına yardımcı olmak isterim” dedi.

GeLİŞTİrDİĞİ İHA SAYeSİNDe 
kEndİ İŞİnİn patrOnu Oldu   

“ARIZALARI KENDİM ONARABİLİYORUM” 
  Şensoy, uzun uğraşlar sonucu ürettiği iHa’nın kontrolünün 

zor olduğunu, 15-20 bin TL arası bir fiyata ürettiği aracının teknik 
arızalarını da kendisinin çözdüğünü belirterek, “Ben bu fikir 
ilk aklımda geliştiğinden beri zaten piyasada harita yapabilme 
amaçlı profesyonel iHa’lar vardı. fakat bu sistemlerin fiyatı ciddi 
anlamda yüksekti ve teknoloji daha çok yeni olduğu için onlarda 
da çeşitli sorunlar var. Ben yüksek meblağlar verip o sistemlere 
geçmek yerine kendi iHa’mı daha düşük paralara kurabildim. 
Bu ciddi bir süre aldı ama bu sistemi artık defalarca kurabilirim. 
Bu aracın düşme sonucu aldığı darbeleri ve teknik sorunlarına 
da kendim müdahale ediyorum” ifadelerini kullandı. 

 Ordulu Enes şensoy,  
5 yıl önce merak  
ile parçalarını alıp  
geliştirdiği insansız  
hava aracı ile harita 
teknikerliği mesleğini 
sürdürüyor. Haritacılık 
sektöründeki boşluktan 
faydalanıp İHA üreten 
şensoy, Türkiye’nin 
farklı illerini gezerek 
arazilerin fotogrametri 
haritasını çiziyor.
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TüRKİYE’NİN ve avrupa’nın tek denize 
dolgu yöntemiyle inşa edilen havalimanı 
olan Ordu-Giresun Havalimanı, hizmete 

girdiği günden bu yana 4 milyondan fazla yolcu-
ya hizmet verdi.   

  Türkiye’nin ve avrupa’nın tek denize dolgu 
yöntemiyle inşa edilen havalimanı olan Ordu-Gi-
resun Havalimanı’nın taşıdığı yolcu sayısı 4 mil-
yonu aştı. 2018 yılı sonunda 3 milyon 293 bin yol-
cuya hizmet veren havalimanı, 2019 yılının ilk 10 
ayında 899 bin 400 yolcuya hizmet ederek, açıl-
dığı 22 mayıs 2015 tarihinden bu yana toplam 4 
milyon 192 bin yolcuya hizmet vermiş oldu. 

  devlet Hava meydanları işletmesi (dHmi) Ge-
nel müdürlüğü istatistiklerine göre, Ordu-Gire-
sun Havalimanı’ndan 2019 yılı Ocak-ekim ayları 
arasında 6 bin 661 uçak trafiği ile 899 bin 400 
yolcuya hizmet verildi. 

EKİM AYINDA 94 BİN YOLCU YARARLANDI 
  dHmi Genel müdürlüğü tarafından açıkla-

nan 2019 yılı ekim ayı havalimanı istatistiklerine 
göre, ekim ayında Ordu-Giresun Havalimanı, iç 

hat yolcu trafiği 91 bin 744, dış hat yolcu trafiği 2 
bin 511, toplam yolcu trafiği ise 94 bin 255 olarak 
kayıtlara geçti. 2019 yılı ekim ayında Ordu Gire-
sun Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak 
trafiği 762, dış hatlar uçak trafiği 16 olmak üzere 
toplam uçak trafiği 778 olarak gerçekleşti. 

dEnİZİn ÜStÜndEkİ HaValİManı 
4 MİLYONDAN FAZLA

  yOlcuya HİZMEt VErdİ   
Ordu-Giresun Havalimanı, 

hizmete girdiği günden 
bu yana 4 milyon 192 bin 

yolcuya hizmet verdi   
İLÇENİN yüksek kesimlerinde 

etkili olan kar yağışı sonrası 
Çambaşı yaylası’na ulaşımı sağla-
yan yolda birçok araç yolda kaldı. 
Ordu Büyükşehir, Kabadüz Bele-
diyeleri ile Karayolları ekiplerince 
yolda kar temizleme çalışmaları 
gece boyu sürdü. Şu an açık du-
rumda bulunan kara yolunda 
gece saatlerinde kalan araçlar 
ekiplerce kurtarıldı. 

Kar yağışının bir ay geç kaldı-
ğına dikkat çeken yayla esnafı, 
“dün akşam saatlerinde başlayan 
kar ile yaylada kar kalınlığı 25 san-
timetreyi buldu. Buradaki güzel-
liği herkesin görmesini istiyoruz” 
dedi. Kabadüz Belediye Başkanı 
yener Kaya, dün akşam saatlerin-
de bastıran kar yağışıyla Çambaşı 
yaylası’nda kar kalınlığının 25 san-
timetre olduğunu söyledi. 

Kar yağışıyla ekiplerin gece 
boyu kar açma çalışması yaptığını 
anımsatan Başkan Kaya, “Çamba-
şı yaylamıza ulaşımı sağlaya kara 
yolunda kar yağışı nedeniyle dün 
gece saatlerinde birçok araç kal-
dı. ekiplerimiz gece boyu yolda 
kar açma çalışmalarını sürdürdü. 
yolda kalan araçlar ekiplerimizce 
kurtarıldı. yayla yolumuz şu an 
açık durumda. yolda hiçbir sorun 
yok. yinede yaylaya araçlarıyla gel-
mek isteyen vatandaşlarımız yan-
larında çeki halatı, zincir bulun-
durmalarını gerekmektedir” diye 
konuştu. 

Ordu’nun yÜkSEklErİ
BeYAZA BÜrÜNDÜ

‘ikRAR’ isimli belgesel için bir 
yıldır çoğunluğu karadeniz 

Bölgesi’nde olmak üzere çekimler 
yapan ekip, Cevat Bey konağı’nda 
Muharrem ayının aşuresi ile ilgili 
çekimler yaptılar. 

Belgeselin Yönetmeni Gülşan 
Saru yaptığı açıklamada, “tRt adı-
na düzenlediğimiz bir belgesel 
çekiyoruz. Çepni türkmenleri çe-
kiminin son aşamasına geldik. Bir 
yıldır çekim yapıyoruz, son çekimi-
mizi Çamaş Cevat Sey konağı’nda 
gerçekleştirdik. Burada çok güzel 
bir ekiple beraber Muharrem ayı-
nın aşuresini çektik. 2020’de kur-
gumuzu yapacağız, kurgumuz 
altı ay sürecek. kurgumuz 2020 
nisan veya Mayıs ayı gibi bitecek 
ama belgesel sonbaharda yayın-
lanacak. Dört bölümden oluşan 
bir belgeselimiz olacak. Yol kar-
deşliği, Hızır, Muharrem orucu ve 
Hıdırellez’den oluşan dört bölüm 
belgeselimiz olacak. Bir yıl süren 
çekimlerimizin büyük bir kısmı-
nı karadeniz’de gerçekleştirdik. 
Ordu, Fatsa, trabzon, Gümüşhane 
ve Düzce’ de çekimler yaptık” dedi. 

  Belgeselin kameramanlığını 
ve görüntü yönetmenliğini yapan 
Mesut Bülent Mortaş ise, “Çepni 
türkmenlerini çekiyoruz. Gele-
neksel kültürü anlatan türkmen 
kültürü. iç karadeniz’deki geçmiş-
ten günümüze inanç ritüellerini 
anlatan bir proje. Çok kalabalık bir 
ekiple çalıştık. Sinema ayarlarıyla 
çalışıyoruz. kameralarımız, teknik 
ekibimiz, ışık, ses ve dekor hepsi 
çok ince elenip sık dokunuyor. Bu 
şekilde 14 aydır bu yolculuğa de-
vam ediyoruz” diye konuştu. 

‘İkrar’ İSİMlİ 
BeLGeSeLİN 
fİnalİ yapıldı  

‘‘

‘‘ Kırsalda yaşayan  
insanların gelir kaynaklarını 

çeşitlendirmek amacıyla 
uygun şartları taşıyan 40  

çiftçinin her birine 100’er adet 
olmak üzere toplam 4 bin  

adet kaz dağıtıldı
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karadEnİZ

İStİyOr
DeMİrYOLU

KARADENİZ sahil yolu’nun ulaşı-
ma kazandırılması, sahil kesimi 
ile iç bölgeleri birbirine ulaştıran 

bağlantı yollarının açılması, Ordu-Giresun 
Havalimanının açılması, Rize-artvin ara-
sına yeni havaalanı inşaatının başlaması, 
samsun ve Trabzon havaalanlarının kapa-
sitesinin arttırılmasıyla Karadenizli bu kez 
gözünü demiryoluna dikti.   

  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 
mehmet Hilmi Güler’in enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı olduğu dönemde planını 
hazırlattığı samsun-Ordu ve Ordu-sarp 
arasında iki aşamadan oluşan demiryolu 
planı yeniden gündeme geldi. 

  Ordu Ticaret ve sanayi Odası (OTsO) 
Başkanı servet Şahin, doğu Karadeniz’de 
demiryolu projesinin yeni sektörlerin or-
taya doğmasına, yeni ticari ilişkilerin art-
masına sebep olacağını belirtti. demiryolu 
ulaşımının diğer ulaşım araçları içerisinde 
daha ucuz, ekonomik ve konforlu olduğu-
na dikkat çeken Şahin, aynı zamanda çevre 
kirliliğine meydan vermediğini vurguladı. 

  demiryolunun otoyoldan daha az ma-
liyetle yapıldığını belirten Başkan Şahin, 
“maliyet bakımından baktığımız zaman 
otoyolun kilometre başı 12 milyon dolar 
iken, demiryolunun maliyeti 4 milyon do-
lardır. Bu yüzden modern bir demiryolu 6 
şeritli karayolu maliyetine rahatlıkla yapı-
labiliyor. 6 hatlı bir otoyol için 37,5 met-
re veya 40 metre bir genişlik lazımken 
iki hatlı demiryolunda 13,5-14 metre 
genişlik yetmektedir. demiryolu is-
timlak bakımından da daha ucuz 
ve daha kolay yapılabilen mü-
kemmel bir yatırımdır” dedi. 

“DEMİRYOLU DENİZ  
YOLUNU GETİRECEK” 

  demiryolu ulaşımı tamamlandı-
ğında Ordu ve bölgede denizyolu 
ulaşımının da artacağını söyleyen 
Başkan Şahin, “Karadeniz kıyı-
mızı şu anda çok fazla kulla-
namıyoruz. ancak gelecekte 
demiryollarının yapımı ile 
birlikte deniz yollarını da 
kullanacağız. demiryolu 
taşımacılığı bölgemize 
geldiği takdirde, de-
niz yolu taşımacılı-
ğı da bölgemizde 
kullanılır hale 
gelecektir” diye 
konuştu. 

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin:   
 “Samsun’dan Sarp’a kadar uzanan bir demiryolu bölgeye ekono-

mik, sosyal, istihdam ve stratejik açıdan büyük avantaj katacaktır”

5 yıldıZlı ÇaMbaŞı OtElİ’nİn 
kArkAS İNŞAATI BİTTİ   

‘YENİ TİCARET  
SEKTÖRLERİ DOĞACAK’ 

  demiryolu ile yeni ticaret 
sektörlerinin doğacağını be-
lirten Başkan Şahin, “Şu anda 
samsun-Ordu arasında fizibi-
lite çalışmaları sürüyor ancak 
biz bu yolun Giresun, Trabzon, 
Rize’den sarp’a ulaşmasından 
yanayız. Çünkü bu demiryolu 
Gürcistan, azerbaycan, Hazar 
kenarlarına ulaştığı vakit, yeni 
bir ticaret sektörünün doğ-
masına sebep olacaktır. Hem 
turizm açısından, hem sana-
yi anlamında yeni sektörlerin 
doğmasına, yeni ticari ilişkile-
rin artmasına sebep olacaktır. 
Bu yol mutlaka bölgemize bir 
canlılık getirecektir” ifadelerini 
kullandı. 

‘ORDU LOJİSTİK  
MERKEZ OLACAK’

  samsun-Ordu arasına ya-
pılacak olan demiryolu için bir 
problem olmadığını söyleyen 
Başkan Şahin, “Bir yandan 
Karadeniz-akdeniz yolu, bir 
yanda Ünye Port, bir yandan 
havaalanları ve yapılacak de-
miryolu bölgeye büyük canlı-
lık katacaktır. Bölgedeki iller, 
fındık, kivi, bal, cay gibi tarım 
ürünlerini daha rahat pazarla-
yacaktır. aynı zamanda Ordu 
lojistik bir merkez olacaktır. 
Bizim il olarak eksik kaldığımız 
sanayileşmemiz gelişecek ve 
dünyaya açılımımız kolaylaşa-

caktır. Kısacası samsun’dan 
sarp’a kadar uzanan bir 

demiryolu bölgeye eko-
nomik, sosyal, istihdam 

ve stratejik açıdan 
büyük avantaj ka-

tacaktır”” diye ko-
nuştu. 

KABADüZ ilçe sınırlarında 2000 
rakımlı Çambaşı yaylası’nda 

40 dönüm arazi üzerine inşa edi-
len 5 yıldızlı otelin inşaat çalışmaları 
aralıksız devam ediyor. 40 dönüm 
arazi üzerine inşa edilen 80 oda ve 
110 kişilik yatak kapasiteli 5 yıldızlı 
otelin bölge mimarisini yansıtaca-
ğını söyleyen Ordu Büyükşehir Be-
lediye Başkanı dr. mehmet Hilmi 
Güler, “Çambaşı yaylası Ordu’nun 
misafir terasıdır. misafir terasımızda 
bir de otel yapıldığı zaman burası 
eşsiz güzelliğe sahip olacak. Çalış-
maları devam eden 5 yıldızlı otel 
bölgemizin mimarisini yansıtacak. 
Kısa sürede tamamlanacak olan 
otel kayak tesisiyle bütünleşerek 
Ordu turizminin çıtasını daha çok 
yükseltecek” dedi. 

Kabadüz Belediye Başkanı ye-
ner Kaya da bu önemli yatırıma kat-
kı sunan Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hilmi Güler’e ve Ordulu iş 
adamlarına teşekkür etti. 

Başkan Kaya, “Otel ile birlikte 
Çambaşı eşsiz güzelliğe sahip ola-
cak” diye konuştu. 

Ordu Büyükşehir  
Belediyesi iştiraki ORBEL  

A.Ş ile Ordu Sanayici  
ve İş Adamları Derneği 

 (ORDUSİAD) öncülüğünde  
başlatılan ve Çambaşı 

Yatırım A.Ş tarafından yapılan 
 5 yıldızlı otelin karkas inşaatı 

kısa sürede tamamlandı.   
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FATSA’DAN 12 mahallenin katılımıyla gerçek-
leşen 1.Tohum Takas Şenliğine samsun’dan, 
Kumru ve Ünye ilçelerinden de katılımlar oldu. 

  Şenliğin açılış konuşmasını yapan Kabakdağ dü-
şünce Kulübünden Güven Özel Kabakdağ mahallesini 
Organize yaşam merkezi haline dönüştürmek istedik-
lerini belirterek, “Organize yaşam merkezi kurarak sağ-
lık, refah ve barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Bugün 
sadece ata’lık tohumların takasını yapmayacağız, aynı 
zamanda ülkemizin gelişmesi içinde bir modelin de to-
humunu ekmiş olacağız” dedi. 

fatsa ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu ise yaptı-
ğı açıklamada, “Geçmiş yıllarda komşuların birbirleriyle 
tohum ekileceği dönemlerde tohum alışverişi yapılarak 
günümüze kadar gelmiş yerel tohumların diğer mahal-
lelerimiz fatsa’daki diğer mahallelerle birlikte çoğaltıla-
rak karşılıklı takas anlamında bir etkinlik yaptık. etkin-
liğimizin amacı insanları hibrit olmayan doğal ürünler 
ve yetiştirilecek tohumdan tohum elde edilebilecek dü-
şünceyi insanlara yayabilmek için bir etkinlik amaçla-
dık” diye konuştu. 

fatsa Belediye Başkanı ibrahim etem Kibar 
da, “Kabakdağ mahallemizde her hafta yöre-
sel ürünlerin satıldığı stantlar açılıyor ve bu 
stantların tanıtımı ve duyurusu gelecek 
nesillere aktarılması bizler açısından çok 
önemli. Kabakdağ düşünce Kulübü adı 
altında fatsa ziraat Odamızın ve Bele-
diyemizin destekleriyle bu yıl 1. Tohum 
Takas Şenliği adı konulan bir etkinlik 
düzenleyelim dedik. Bir taraftan ata 
tohumlarımızı gelecek nesillere da-
ğıtırken farklı bölgelerden gelen ata 
tohumlarımızın da takasını gerçekleş-
tirdik. Gelecek nesillerimizi toprakla oy-
natırken tohumları onlara hediye etmek, 
bu gelenek ve görenekleri onlara aktarmak 
çok önemli. inşallah bu yıl birincisi düzenlen-

di, gelecek yıl da ikincisi düzenlenerek geleneksel hale 
gelecek gelecekte bu şenlik güzel bir festivale dönü-
şerek özellikle organik yaşamın, tarımsal üretimin ata 
tohumlarımızın ön plana çıktığı bir yaşam merkezi olur 
ümidi içerisindeyim. etkinliğin ilçemize hayırlı olmasını 
dilerken bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşek-
kür ederim” şeklinde konuştu. 

Tohum Takas Şenliğinde fatsa Belediyesi Gösteri 
sanatları atölyesinden Gapıcı ismet  tiplemesiyle ilker 
Taze ve isiyin emmi tiplemesiyle ibrahim Çapkın, “ne 
ekersen ek yerli ve doğal ata Tohumu ek” skeci ile be-
ğeniyle izlendiler. 

  Program tohum stantları ve yöresel ürünler stantla-
rının gezilmesi ile sona erdi. 

FATSA’DA  
1. tOHuM takaS ŞEnlİğİ 

 Ordu’nun Fatsa ilçesinde Belediye ve Ziraat Odası  
işbirliği ile Kabakdağ Mahallesi Yöresel Ürünler Pazarının  

bulunduğu meydanda 1.Tohum Takas Şenliği düzenledi. 
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ORDU Ticaret ve sanayi Odası yönetim Kurulu 
ve meclis Üyeleri, sivas, iskenderun, antakya, 
Gaziantep, Şanlıurfa ve mardin’e düzenlediği iş 

gezisi kapsamında sivas Ticaret ve sanayi Odası ziyaret 
etti. sTsO toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda ko-
nuşan sivas Ticaret ve sanayi Odası yönetim Kurulu Baş-
kanı mustafa eken, tarihi ismi dereyolu olan ve Karadeniz- 
akdeniz yolunun son etabı Ordu-sivas kara yolunun biran 
evvel bitirilmesi gerektiğini kaydetti. eken, “2020 Haziran 
ayında Ordu-sivas kara yolunun tamamlanacağı söylendi. 
Bizde Ordu’ya gideceğiz, kara yolumuzu yerinde görece-
ğiz ve bakanlıklara, milletvekillerine bildireceğiz. Taşın altı-
na herkes gövdesini koyacak. mesudiye çıkışında bulunan 
10 kilometrelik yolun tamamlanmasıyla limana iki saatte 
ulaşacağız. OsB’lerde üretilen mallarımızın direkt limana 
gidebilmesi için mersin-adana limanı kullanılıyoruz. Ka-
radeniz- akdeniz yolunun tamamlanmasıyla, bizim sahile 
bağlantımız 2- 2,5 saat. O yüzden yolun tamamlanması ile 
birlikte Ordu’ya daha kapsamlı bir limanın kazandırılma-
sı bizim için de son derece önemli. Bu limanın kazandırıl-
ması sadece sivas için değil yol üzerinde bulunan illerin 
tamamı bundan faydalanacak. artık yıllardır devam eden 
Karadeniz-akdeniz Otoyolu Projesinin tamamlanmasını 
2020 yılında hizmete açılmasını büyüklerimizden, millet-
vekillerimizden bakanımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan 
talep ediyoruz” dedi. 

“BİRLİK OLMALIYIZ” 
iç anadolu Bölgesi’ni harekete geçirmek lazım diyen 

Başkan eken, “Bunun için el birliği lazım, birlik ve bera-
berlik lazım. Çevre illerin birbirine sahip çıkması lazım. 
Ötekileştirmeden birbirimizin arkasında durarak illerimi-
zi tanıtmamız lazım. sivas TsO ile Ordu TsO Kardeş Oda 
protokolü imzalıyoruz. Bu kardeşlik yıllardır bitmeyen Or-
du-sivas arasındaki kara yolunun tamamlanmasına da 
imza olacaktır. iki oda başkanları, yönetimleri hep birlik-
te çalışacağız ve yolumuz 2020 yılında hizmete açılacak” 
açıklamasında bulundu. 

Ordu-SİVaS El ElE
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO)  
arasında ‘Kardeş Oda’ protokolü imzalandı. İki Oda arasında ortak projeler uygulanacak   

‘SİVaS anadOlu’dur’
  TOPLANTIDA konuşan Ordu Ticaret ve 

sanayi Odası yönetim Kurulu Başkanı servet 
Şahin de Ordu ile sivas’ın en uzun sınıra sahip 
komşu il olduğuna dikkat çekti. Şahin, “sivas 
ile kardeşlik bağlarımız var. Geçmiş dönemde 
de şimdide ortak bir sevdamız vardı. Hatta Or-
du’yu Giresun’a bağlayan yolun adı sivas yo-
ludur. Biz zaten kardeşiz. inşallah sevdamızın 
gerçekleşmesi için siyasilerimizin desteğiyle 
bizlerin isteğiyle bu yolun bitmesi olacak. Bu 
yol 2020 yılında bitecek deniyor. zaten tünel-
ler bitmiş vaziyette, 10 kilometre bir alan kal-
mış. Kısa zamanda biteceğine inanıyorum. 
Bittiği anda Ordu’nun limana ihtiyacı var, 
sivas’ın da ihtiyacı var. Biz zaten misafir gibi 
gelmedik. sivas anadolu’dur. anadolu’nun in-
sanlarını Ordu’da severiz. Biz sivas’ı herkesten 
daha çok seviyoruz” dedi. 

  altyapı eksikliğinden dolayı Ordu’nun 
gerçek ihracatını yansıtamadıklarını söyle-
yen Başkan Şahin, “Ordu’nun en büyük ihraç 
kaynaklarından bir tanesi fındık. dünya fın-
dığının 4/1’ni, Türkiye fındığının 3/1’ini Ordu 
üretmektedir. ama ihracat rakamları ilimize 
tam yansımıyor. Trabzon’un fındık ihracatı 
1,2 milyar dolar, Ordu’nun ihracatı 250 ile 400 
arasında değişmekte, bazı alt yapı eksiklikleri-
miz olduğu için Ordu gerçek ihracatını yansı-
tamamaktadır” diye konuştu. 

‘akdEnİZ, 7 SaattE karadEnİZ’E ulaŞacak’

kARADEniz-Akdeniz yolunun 
tamamlanması ile birlikte Or-
du’ya mutlaka bir limanın daha 
kazandırılması gerektiğini dile 
getiren Başkan Şahin, “Ordu tür-
kiye’nin en uzun sahillerinden 
olmasına rağmen bir tane lima-
nı var. O limanın da bize uzaklığı 
Giresun’un iki katı. Ordu’nun bu 
uzun sahiline bir limana ihtiyacı 
var. Ordu’dan ziyade bu limana 
Sivas’ın ihtiyacı var, kayseri’nin 
ihtiyacı var. karadeniz-Akdeniz 
yolu bittiğinde 6 tane vilayetin di-
rekt ihtiyacı olurken, bu yola bağ-
lantısı olan 42 ilin bu limana ihti-
yacı var. inşallah siyasilerimiz bizi 
dinler ve 160 yıldır yapılmayan yol 
biter. Ordu’ya 1 tane değil 3 tane 
liman yapabilirsin. Mersin’den 
sonra en uzun sahile sahip olan 
ilimize neden 3 liman yapılmasın” 
açıklamasında bulundu. 

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası 
(OTSO) ile Sivas Ticaret ve Sanayi 

Odası (STSO) arasında ‘Kardeş 
Oda’ protokolü imzalandı.   

‘Ordu lİManı 
acİlEn yapılMalıdır’

  KARADENİZ-akdeniz yolu tamamlandığında Ordu bir lojistik 
merkez olacağını vurgulayan başkan Şahin, Kayseri’nin, Gaziantep’in, 
Kahramanmaraş’ın iskenderun’un 6-7 saatte Ordu’ya ulaşılabileceği-
ne dikkat çekerek şöyle devam etti: 

  “sTsO ile ortak projelere imza atacağız. Bundan sonra inşallah 
kardeş oda olmaktan ziyade, 
proje ortağı da olacağız. Biz Or-
du’yu çikolatanın başkenti yap-
mak istiyoruz. Bizlerde fındık 
var, şeker var sadece kakao yok. 
Biz sivas ile çikolata fabrikası 
kurup fındığımızı diğer ülkelere 
satmak istiyoruz. artık fındığı-
mızı natürel satmayacağız. Her 
şey var Türkiye’de sadece biraz 
cesaretimiz olması lazım. sivas-
lı yatırımcıları Ordu’ya yatırım 
yapmaları için davet ediyorum. 
Ordu dünya fındığının 4/1’ni Tür-
kiye fındığının 3/1’ini üretirken 
aynı zamanda Türkiye’de bal ve 
kivi üretiminde birinci sırada. 
Ordu bir yatırım şehridir, tüm 
sivas’lı yatırımcılarımızı Ordu’ya 
bekliyoruz.”   Toplantıda konu-
şan OTsO meclis Başkanı Levent yıldırım da ev sahipliğinden dolayı 
sTsO yönetimine teşekkür ederek, “Kardeş Oda bizleri onurlandırdı. 
inşallah bu kardeşliğimiz daha sonraki yıllarda bizleri bir araya getiri. 
Bizim sizlere ihtiyacımız var sivas olarak. Tahmin ediyorum ki sizlerin 
de bize ihtiyacı var. Bizlerin kadim dostluğu var, yıllara dayanan kom-
şuluğumuz var. Biz istiyoruz ki ticaretimizi geliştirelim, hatta samsun, 
sivas, Ordu gibi kardeş odaları geliştirelim. sivas bizim için stratejik 
bir öneme sahip. Hakikaten son derece önemli olan bir yolumuz ya-
pıldı. 10 km eksiğimiz kaldı. 2020’nin 6. ayında açılacak. Bu bizleri biraz 
daha yakınlaştıracaktır” dedi. 

  Konuşmaların ardından sivas TsO Başkanı eken ve Ordu TsO 
Başkanı Şahin kardeş oda protokolünü imzaladı. Program hediye tak-
dimi ile sona erdi.
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ORDU Büyükşehir Belediye 
Başkanı mehmet Hilmi Güler, 
ekonomi Gazeteciler derne-

ği (eGd) anadolu Buluşmaları’nın Ordu 
programı kapsamında ekonomi basını ile 
bir araya geldi. Başkan Güler, Boztepe’de 
bir otelde düzenlenen programda eko-
nomi basın temsilcilerine Ordu’nun kal-
kınmasına yönelik nitelikli tarım, turizm, 
enerji alanlarında gerçekleştirdikleri pro-
je ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.   

  ekonomi Gazeteciler derneği Baş-
kanı ve TGRT ekonomi Haberleri müdü-
rü Celal Toprak’ın başkanlığında Ordu’ya 
gelen Bloomberg TV ana haber anchor-
manı ali Çağatay, Habertürk yazarı ab-
durrahman yıldırım, Hürriyet Gazetesi 
yazarı yalçın Bayer, marketing Türkiye 

Genel yayın yönetmeni Günseli Özen, ekotürk TV 
muhabiri serpin alparslan, dünya Gazetesi ya-
zarı yasemin salih, milliyet gazetesi gastronomi 
yazarı Talip Bayram, Türkiye gazetesi muhabiri 
dursun Topçu, Kanal ekonomi-Gazete ekonomi 
yazarı filiz sonmaz’ın katıldığı toplantıda Ordu ve 
Karadeniz Bölgesi’nin ekonomik, sosyal, stratejik 
ve geleceğe yönelik ekonomik projeleri değer-
lendirildi. 

  Başkan Güler, toplantıda barkovizyon göste-
risi eşliğinde Ordu’nun kalkınmasına yönelik pro-
jeleri ele alan bir sunum gerçekleştirdi. Ordu’da 
klasik belediyecilik anlayışından farklı olarak pro-
jeler geliştirdiklerini belirten Başkan Güler, “Be-
lediyeciliğin görevleri arasında ‘sosyal ve ekono-
mik kalkınma’ tanımı vardır. Biz üretim ağırlıklı 
bir kalkınma ve belediyecilik modeli kurmak is-
tiyoruz. Burada yeni kaynaklarla yeni bir beledi-
yecilik anlayışı hakim olsun istiyoruz. Bu amaçla 
yola çıktık ve stratejimizi ‘düşünen Ordu, Üreten 
Ordu, yarışan Ordu’ düşüncesiyle oluşturduk. 
Önce zenginliklerimizi ortaya çıkarma, düşünme 
ve üretmeye yönelik bir görüş hakim olsun iste-
dik. düşünen Ordu derken, hem üreten anlamda 
hem de sosyal projeler hem de kültürel projeler 
üretelim istiyoruz. Ordu kültürü ve sanatıyla ya-
şanabilir bir şehir olsun, nitelikli tarımıyla başta 
fındık olmak üzere ekonomik zenginliğini oluş-
tursun ve bunları ülkenin ekonomisine katkıda 
bulunarak sürdürsün istiyoruz” dedi.   

BİZ OrDU’YUZ, 
bÜyÜk dÜŞÜnÜyOruZ

baŞkan GÜlEr: 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı  
Hilmi Güler, Ekonomi Gazeteciler  

Derneği (EGD) Anadolu Buluşmaları’nın 
Ordu programı kapsamında  

ekonomi basını ile bir araya gelerek 
önemli açıklamalarda bulundu.  

Biz uyguladığımız projelerle köy-şehir 
entegrasyonu oluşturmak, Almanya, 

Hollanda köy modelleri ortaya çıkarmak 
istiyoruz. Köy-şehir entegrasyonu turizm 

ile birleştiği zaman Doğu Karadeniz 
bambaşka hale gelir

ORDU’NUN dünya fındık üretiminin yüzde 25’ini, 
Türkiye fındık üretiminin yüzde 35’ini üretmesine 
rağmen bunu ihracatına yansıtmadığına dikkat çe-
ken Başkan Güler, şöyle devam etti: “Ordu’nun yüzde 
35 payına göre ihracat rakamı 573 milyon dolardır. 
ancak bu fındık ihracat edilirken Trabzon’a gidiyor ve 
oradan ihraç ediliyor. Ordu’nun direkt yapılan ihracat 
miktarı ise 152 milyon dolar olarak kalıyor. dolayısıyla 
Ordu’nun görünmeyen fındık ihraç tutarı 421 milyon 
dolardır. aynı şekilde sakarya bölgesinden ihraç edil-
mek üzere fındıklar istanbul’a gönderiliyor ve istan-
bul’dan çıkış yapıyor.” 

‘‘

‘‘

‘fındık pOtanSİyElİMİZ  
İHracata yanSıMıyOr’

Vizyon ve ufkumuzu geniş tutuyoruz. 
Sadece Ordu için değil Karadeniz  

için de büyük düşünüyoruz

‘SadEcE Ordu İÇİn dEğİl karadEnİZ 
İÇİn dE bÜyÜk dÜŞÜnÜyOruZ’

  ORDU’YU hem ekonomik ve sosyal yönden hem de 
stratejik açıdan büyütmek için büyük düşündüklerini 
belirten Başkan Güler, bunun için vizyon projelere ağırlık 
verdiklerini belirtti. Karadeniz-akdeniz yolu ve Ünye Kon-
teyner Limanının önemine dikkat çeken Başkan Güler, 
açıklamalarında şu görüşlere yer verdi: 

  “Karadeniz’den akdeniz’e denizyolu veya karayolu ile 
ihraç ürünü götürülmek istendiğinde Türkiye’nin etrafını 
dolaşmak gerekiyor. yani bir araç Karadeniz’den yola çıkı-
yor, marmara’ya geçiyor, oradan ege’ye üzerinden akde-
niz’e ulaşıyor. enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığım 
dönemde 135 yıllık bir tarihi olan Karadeniz-akdeniz yolu 
projesini başlatmıştım. Bu proje bitmek üzere. Bu yol va-

sıtasıyla Karadeniz ile akdeniz 7-8 saatte birbirine 
ulaşıyor. Ünye Limanı’nı Konteyner Limanı haline 
dönüştüreceğiz. Bununla ilgili proje hazırlıklarımı-
zı sürüyor. Bu limanı tüm Karadeniz Bölgesi’ni et-
kileyen, Türk Cumhuriyetlerine de hizmet verecek 
yatırım ve işletme anlayışıyla tasarladık. Karade-
niz’in en büyüğü olacak olan bu liman Türkiye’yi 
de Karadeniz’de lider konumuna getirecektir. 
akdeniz Bölgesi’nden Karadeniz ülkelerine ihra-
cat yapılmak istendiğinde bu yoldan karayolu ile 
gelen ihraç ürünleri, Ordu-Ünye konteyner lima-
nından Karadeniz etrafındaki ülkelere rahatlıkla 
ulaşabilecek. Halen bu yol üzerindeki illerin Ka-
radeniz ülkelerine yıllık ihracat miktarı toplam 1.4 
milyar dolar. Orta ve uzun vadede bu rakam çok 
daha artacak. dolayısıyla bu vizyon proje ile Ordu 
ve Karadeniz daha da önem kazanacak.” 

‘kEndİ fındığıMıZı 
kEndİMİZ tOplayacağıZ’

TOPLANTIDA gerçekleştirdiği sunumda 
Türkiye’nin en büyük tarım ihracat ürünlerin-
den biri olan fındığı ele alan Başkan Güler, ilginç 
noktaları göz önüne serdi. Türkiye’nin dünya 
fındığının yaklaşık yüzde 75’ini ürettiğini, Or-
du’nun ise dünya fındık üretiminin yüzde 25’ini, 
Türkiye üretiminin de yüzde 35’ini gerçekleştir-
diğine dikkat çeken Başkan Güler, bu üstünlük-
leri avantaja çeviren projeleri uygulamaya baş-
ladıklarını kaydetti. Güler, şöyle konuştu: 

“dünyanın en fazla fındık üretiminin gerçek-
leştirildiği Ordu, çeşitli sebeplerle kendi fındı-
ğını toplamıyor, il dışından gelen işçilere fındık 
toplatıyordu. yaptığımız hesaplamalara göre, 
hasat dönemi olan ağustos ayında dışarıdan 
gelip fındık toplayanlar eski parayla Ordu’nun 
45 trilyon lirasını alıp gidiyorlar. Bunun üzerine 
biz kurduğumuz tarım şirketi vasıtasıyla fındı-
ğı da biz toplatalım işçileri de sigortalı yapalım 
dedik ve ekipler kurup fındık topladık. Çokta 
başarılı olduk. Pilot bölge olarak altınordu, fat-
sa Ünye’de gerçekleştirdik ve önümüzdeki yıl 
projeyi genişleteceğiz. Giresun’da bizden proje 
desteği istedi. sigortalı ekiplerimiz sadece ağus-
tos ayında değil, hasat sonrası ve yeni dönem 
hasat öncesine kadar olan süreçte bahçelerin 
temizlenmesi, ilaçlanması, gübrelenmesini de 
yapıyor. Tabii bu arada fındık 1 ay toplandıktan 
sonra bahçeler boş kalıyor. fındık bahçeleri bir 
nevi mera gibidir..” 

‘‘‘‘

DOğU Karadeniz’deki illerin hedef büyütmeleri 
ve Karadeniz etrafındaki ülkeleri komşu gibi gör-
meleri gerektiğine dikkat çeken Başkan Güler, bu 
konuda vizyonun geniş tutulması gerektiğine de 
işaret ederek, “Mesela bizim Ordu’nun komşula-

rı kim dediğimizde Samsun, Giresun, Sivas, Tokat 
görülür. Oysa vizyonumuzu geniş tutarsak Or-
du’nun komşuları Karadeniz etrafındaki Soçi’dir, 
Tiflis’tir, az ötesi Odessa’dır, Yalta’dır, Bükreş’tir” 
ifadelerini kullandı.
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İLÇENİN Ortayılmazlar mahalle-
si derya Hamamı sokak’ta bu-

lunan ufak atölyesinde çalışmaları-
na devam eden ihtiyaroğlu, yıllardır 
balıkçılıkta kullanmak için yaptığı 
gemi ve kayıklarını şimdilerde ise 
maketlere yansıtıyor. yaklaşık üç yıl-
dır maket işiyle uğraşan ihtiyaroğ-
lu’nun yaptığı çalışmalara yurt içi ve 
yurt dışından siparişler veriliyor.   

“İNTERNETTEN GÖRDüM  
BENDE HEVESLENDİM” 

denizleri sevdiğini ve maket işi-
ni severek yaptığını söyleyen Ce-
mal ihtiyaroğlu, “Burada bulunan 
maketten yapılmış tekneleri bende 
internetten gördüm ve bende he-
veslendim. Bu gemileri maketten 
kim nasıl yapar diye bende aynısını 
internetten takip ettim. Bunu yapan 
emekli bir deniz astsubayı istan-
bul’da Gemi maketçiler derneğinin 
başkanıdır. Ben tekne yapmayı çok 
seviyorum. deniz kenarında büyü-
düm ve denizde hayatımız geçti. 
Tabii yıllar sonra emekli oldum. Hat-
ta kendi balıkçı teknemi de fiber-
den kendim yaptım. Şişme botu da 
tekneme kalıp yaptım. daha sonra 
hepsiyle beraber çalışıp bir balıkçı 
teknesi elde ettim. zaman zaman 
teknemle beraber balığa çıkıyorum. 
Ve ilçemizde su sporları olduğu za-
manda yine teknemi spor amaçlı 

olarak da kullanıyorum” dedi. 

“BİR GEMİ 20-25 GüNDE BİTİYOR” 
yapılan maket geminin uzun uğ-

raşlar sonucu ortaya çıktığını söyle-
yen ihtiyaroğlu, “Karadeniz Bölge-
si’nde sinop’ta var. sinop’ta yapılan 
bu tekneler bizim yaptığımız balıkçı 
teknesinin birebir aynısıdır ama sa-
dece ölçüler değişiktir. Bizde make-
tinin birebir projesi üzerinde bulu-
nan aynısını yapıyoruz. sinop’takiler 
kütükten oyarak yapıyorlar, bizde 
iskelet halinde ve çıtayla örerek ya-
pıyoruz. Kullandığımız çıtaların ham 
maddesi ise karaağaçtır. Tabii bir 
tekne yapmaya kalktığımızda yakla-
şık 20-25 gün sürüyor. yaptığım bu 
işten hem zevk alıyorum hem de se-
verek yapıyorum” diye konuştu. 

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Cemal İhtiyaroğlu, 
yıllardır balıkçılık ve denizcilik mesleğini maketlere aktardı.  

kaZ yEtİŞtİrİcİSİ 
ÜNİVerSİTe
MeZUNU 
GEnÇ kıZ 

balıkÇılık MESlEğİnİ 
MakEtlErE aktardı ORDU’NUN Kabadüz ilçe-

sinde üniversite mezu-
nu bir genç kız, kaz yetiştiriciliği 
işine başladı. ilçenin yeşilada 
mahallesi’nde yaşayan 24 yaşın-
daki bekar Hacer arslan, Ordu 
il genelinde uygulanan “Kaz 
yetiştiriciliğinin yaygınlaştırıl-
ması Projesi” kapsamında kaz 
yetiştiriyor. ilçenin tek bayan 
kaz yetiştiricisi olan genç ba-
yan, kaz yumurtası, civcivi ve 
etinden elde edeceği gelir için 
gün boyu büyük bir özveriyle 
çalışıyor. Kimsenin yapmaya ce-
saret edemediği bir işi yapma-
nın kendisini mutlu ettiğini dile 
getiren Hacer arslan, “Kaz yetiş-
tiriciliğinde en iyi yere gelmek 
için çok çalışacağım” dedi. 

Kendisinin üniversite mezu-
nu olduğunu hatırlatan arslan, 
“yaşadığım bölgede farklı bir iş 
kolunda çalışmak veya farklı bir 
iş yapmak istedim. Bu anlam-
da Karadeniz Bölgesinde yay-
gın olmayan kaz yetiştiriciliğini 
yapmaya karar verdim. Ordu 
Büyükşehir Belediyemizin ver-
diği hibe desteği ile çok az kişi-
nin cesaret ettiği kaz yetiştirme 
işine başladım. Bu işi yapabile-
ceğime ve özellikle başarılı ola-
cağıma yürekten inandım. Şu 
anda bile hedeflerime ulaştığı-
ma inanıyorum. Kazlarım şu an 
5 aylıklar ve 6’ncı aydan sonra 
yumurtlama dönemi başlıyor. 
Bu dönemden itibaren bu işten 
maddi kazanç elde etmeye baş-
lamış olacağım” diye konuştu.  
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Ordu’dakİ HaMSİ ŞEnlİğİndE

HaMSİ tÜkEtİldİ

bu EtkİnlİklEr 
İnSanları  

kaynaŞtırıyOr’

1 BUÇUk TON 

Gülyalı ilçesinde  
bu yıl 5’incisi 

düzenlenen hamsi 
şenliğinde renkli 

 görüntüler oluştu.  
Ordu’nun Gülyalı 

ilçesinde bu yıl  
5’incisi düzenlenen 

hamsi şenliğinde, 
yaklaşık bir buçuk  

ton hamsi tüketildi.

şenlikte ayrıca  
vatandaşlar, çalan 
şakılar ve türküler 
eşliğinde doyası  

eğlendi.

GüLYALI ilçesine bağlı Kestane mahalle-
si’nde düzenlenen geleneksel hamsi şenlik-
lerinin 5’incisi gerçekleştirildi. Binlerce vatan-
daşın bir araya geldiği etkinlikte, ızgarada ve 
tavada pişirilen hamsiler vatandaşlara ikram 
edildi. Her yıl düzenlenen ve insanların bir 
araya geldiği etkinlikte yaklaşık bir buçuk 
ton hamsi tüketildi.

etkinliğe katılan Gülyalı Belediye Başkanı 
Ulaş Tepe, bu yıl 5’incisi organize edilen ham-
si şenliğinin, insanları bir araya getirdiğini ifa-
de ederek, “Ordu’da Gülyalı ilçesi, en lezzetli 
balıkların yenildiği yerdir. Bütün vatandaşla-
rımızı buraya davet ediyoruz, emek verenlere 
ve katkı sunanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Mahalle Muhtarı Yusuf Yurtse-
ven, bu tür etkinliklerin insanları 
bir araya getirdiğini ve kaynaştır-
dığını ifade etti. Hamsi şenliği ve 
buna benzer etkinlikler sayesinde 
gurbetçilerin de memleketlerine 
gelerek hasret giderdiklerini anla-
tan Muhtar Yurtseven, “Vatandaş-
larımız en azından yılda bir kere 
de olsa dede topraklarına geliyor 
ve görmedikleri arkadaşlarını gör-
müş oluyor, herkes için çok güzel 
oluyor” şeklinde konuştu.

Balıkları pişiren Aşçı Hicabi Yıl-
maz, yaklaşık 50 kişi ile birlikte 
yaklaşık bir buçuk ton hamsinin 
pişirilip, insanlara ikram edildiğini 
ifade ederek, “Izgara, tava olarak 
ikram ediyoruz ve yanında sala-
ta ve helva veriyoruz” ifadelerini 
kullandı. Vatandaşlar ise buradaki 
amacın hamsi yemek olmadığını, 
birlik ve beraberlik mesajı vermek 
olduğunu ifade etti.
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52 baSın yayın
OrGANİZASYON FArkI

kuruluşundan bugüne kadar organizesini 
üstlendiği yöresel etkinlik ve Yöresel  
günlerde başarılı bir şekilde hizmet veren 
52 Basın Organizasyon bu yılda 3 büyük  
yöresel etkinlikliği başarıyla tamamladı.

52 baSın OrGanİSaZyOn tarafından  
dÜZEnlEnEn Ordu ,aMaSya VE tOkat 

GÜnlErİ yEnİkapı Etkİnlİk  
alanına daMGaSını Vurdu

YILLARDIR gerçekleştirdiği Orduğu 
Günleri etkinliklerinin yanında bir 
çok ilin yöresel etkinliklerini ve yö-

resel gıda fuarlarını gerçekleştiren 52 Basın  
Yayın Organizasyon 17-20 Ekim tarihlerin-
de Ordu Günlerini, 17-20 Kasım tarihlerinde 
Amasya Günlerini ve 28 Kasım-1 Aralık ta-
rihlerinde de Tokat Günlerini gerçekleştir-
miştir.

Bu üç büyük Organizasyonun gerçekleş-
mesinde büyük emeği olan 52 Basın Yayın 
Organizasyon sahibi Sezer Turan yılların 
verdiği tecrübe ve birikim ile, ORDEF, ADEF 
VE TOKKON Valilikleri ve Belediyelerininde 
desteği ve işbirliğiyle bu gorganizasyonla-
rı gerçekleştirmiştir. Bu organizasyonların 
görsel (afiş, davetiye, tanıtım videoları ve 
sosyal medya) ve medya tanıtımından, si-
yasetcilerin, bürokratların ve misafirlerin 
davet edilmesi sürecinde 52 Basın Yayın 
Organizasyon ekibinin 3-4 ay boyunca ge-
celi gündüzlü titiz ve dikkatli çalışmalarıyla 
gerçekleşmiş olup güzel bir başarıya imza 
atılmıştır.

Her etkinlik öncesi titizlikle yapılan alt 
yapı çalışmalrıyla olabilecek tüm olumsuz-
luklara meydan verilmemiştir.Bu dikkatli ve 
titiz davranış sonucunda Tüm bu etkinliğin 
tarafları etkinlik sonunda memnun olarak 
ayrılmışlardır.

52 Basın Yayın Organizasyon sahibi  
Sezer Turan etkinlikler sonrası yaptığı açık-
lamada, “Bu ve buna benzer etkinliklerimiz 
2020 yılında da artarak devam edecektir. yı-
lın son çeyreğinde gerçekleştirdiğimiz etkin-
liklerimiz sadece görünen yüzüdür. Bunun 
tüm öncesi çalışmaları yıl başlangıcından 
bugüne kadar olan çalışmadır. Birlikte hare-
ket ettiğimiz etkinlik paydaşlarımıza ve bu 
etkinliklere katılarak bizleri ve paydaşlarımızı 
memnun eden tüm Ordulu, amasyalı ve To-
katlı hemşerilerimize ve onların misafirlerine 
teşekkür ediyorum. Burada bizlere  destekle-
rini esirgemeyen, siyasetcilerimize,  Valileri-
mize, Belediye Başkanlarımızave bürokratla-
rımıada ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Başarılı geçen organizasyonlardan dolayı 
ORDEF Başkanı Sabri Çelebi, ADEF Başka-
nı Saim Diken ve TOKKON Başkanı Ahmet 
Yılmaz, etkinliklerinin gerçekleştirilmesini 
sağlayan 52 Basın yayın Organizasyon sahi-
bi sezer Turan’a teşekkür ettiler.
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Osman SIDARİsmail ALANLI

İkitelli OSB Mah.  Aykosan 4’lü / A Blok 
Sokak 4’lü / A Blok Apt. No.:4/254 
Başakşehir / İSTANBUL

YAPILAN kahvaltılı toplantı ile kurdelası esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal deniz Bozkurt 
tarafından kesilerek resmen açıldı.

saat 10.oo da başlayan Kahvaltıya esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal deniz Bozkurt,Başkan yardımcısı 
Cemal Güneysu,esOf Başkanı mustafa Gevrek,Kaba-
taşlılar federasyon Başkanı adem alkaptan, dernek 
Başkanı selahattin Coşkun,dernek başkanları ve va-
tandaşlar katıldı.

dernek Başkanı selahattin Çoşkun açılış konuş-
ması yaparak Bir yıl içinde neler yaptıklarını anlattı.

sırasıyla Kabataşlılar federasyon Başkanı adem al-
kaptan,esOf Başkanı mustafa Gevrek ve esenyurt 
Belediye Başkan yardımcısı Cemal Güneysu ve daha 
sonra esenyurt Belediye Başkanı Kemal deniz Bozkurt 
söz alarak,”Burada sizin aranızda bulunmaktan çok 
memnunum. Ordulu hemşerilerimiz bizlere seçim za-
manında çok destek vermişlerdir. Teşekkür ediyorum,-
dedi.konuşmanın sonunda derneğin açılış kurdelasını 
misafirlerle birlikte kestiler. ardından yan tarafta bu-
lunan yörem et Balık lokantasınında açılışı yapıldı,kur-
delası kesildi.                                                     RAİF ÇEVİRME

kıraÇ kabataŞlılar dErnEğİnİn 
AÇILIŞI YAPILDI

Kıraç Kabataşlılar Derneği geçtiğimiz aylarda kendi mülkiyeti 
olan dernek merkezinin tadilatını yaparak hizmete açmıştı.
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TeSPİH MerAkI 
kOlEkSİyOnEr yaptı

KOLEKSİYONUNDA yaklaşık 300 civarında tespih barın-
dıran Uslu, ortalama 51 yıllık tespihleri iş yerinde itina ile 
saklıyor.  Özellikle dostlarından, iş yerine gelen ziyaretçi-

lerden ve sevdiklerinden gelen tespihleri tek tek koleksiyonuna 
koyan Uslu, yakın bir zamanda ise yeni bir pano açarak hediye 
gelen tespihlerini yeni panosunda sergilemeyi düşünüyor. 

  arkadaşları elinde sallarken ve ellerinde gördükçe onları bi-
riktirmeye başlayan mustafa Uslu, “Bir arkadaşın elinde tespihi 
sallarken ona göz dikilir ve daha sonra arkadaşlarımızda tespihi 
yadigar olarak kişiye verir. Tabii bu gelenek bizde devam etmeye 

başladı. Bir, iki, üç derken bu tespihler tek tek birikme-
ye başlayınca ben iş yerimin bir köşesinde sergilemek 
istedim. sergileme işi başladıktan sonra çevrede ilginç 
ve güzel gördüğüm tespihleri de almaya başladım. Bu 
iş yerimizi ziyaret eden dostlarımızdan da tespih iste-
dik ve onlar getirdi. farklı zamanlarda gelen arkadaş-
larımız oldu yine onlarda kendileri bu geleneğimizi bil-
dikleri için tespih hediye ettiler” dedi. 

 Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan iş adamı ve Ticaret 
Borsası Başkanı Mustafa Uslu, yıllar önce başladığı 

tespih merakını koleksiyona çevirdi. 

“EN HATIRI OLAN TESPİH 51 YILLIK” 
BİRİKTİRDİĞİ tesbihler arasında en uzun hatır-

lı olan tespihin 51 yıllık olduğunu ifade eden Uslu, 
“Koleksiyonumda en çok sevdiğim 51 yıllık bir hatırı 
olan tespih var. Onu bana ali Bulat diye bir amca-
mız verdi. Ona ise 51 yıl önce bir arkadaşı hediye et-
miş. Oda benim bu merakımı bildiği içinde kendisi 
bana hediye etti. Koleksiyonlarımın arasında mane-
vi değeri çok büyüktür” diye konuştu. 

   “300 ADET TESPİH KOLEKSİYONUM VAR” 
TESPİH merakı başladığı günden itibaren sayının 300’e 

ulaştığını söyleyen mustafa Uslu, “yıllar önce bu koleksiyo-
na başladığım zaman ben bu kadar birikeceğini düşün-
memiştim. Şu ana kadar yaklaşık 300 adet bir tespih ko-
leksiyonum var. iş yerimin diğer köşesini de yavaş yavaş 

tespih panosu yapmayı düşünüyorum. Çünkü arkadaşla-
rımın ve dostlarımın bu tespih koleksiyonumu duydukla-
rında kendileri de boş gelmedikleri için her geçen gün bu 
tespih alanım dolmaya başladı. O yüzden yeni bir tespih 
panosu yapmayı düşünüyorum” diyerek sözlerini bitirdi. 
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ORDU’NUN yöresel lezzetlerinden olan ‘ce-
vizli helva’ sağlık açısından büyük önem 
taşıdığı gibi kış aylarında sıcak tuttuğun-

dan büyük ilgi görüyor. yapılması ve kıvama gelmesi 
3 gün süren helva, turistlerin de ilgisini çekiyor.   

  Ordu’nun onlarca yöresel lezzetlerinden biri olan 
ve belirli bölgelerde üretimi yapılan cevizli helva, en 
çok tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor. içerisin-
de, çöven kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şe-
ker bulunan helva, özellikle yaz aylarında turistler ta-
rafından tercih edilirken, kış aylarında da vatandaşlar 
tarafından bol bol tüketiliyor. Tamamlanması 3 gün 
süren helvada kullanılan malzemelerin kaliteli olması 
gerektiğini, lezzetinin de buradan geldiğini belirtiyor. 

   “ODUN ATEŞİNDE PİŞİYOR” 
  Ordu’da cevizli helva üretimi ve satışını yapan 

ekrem Kuvan, helvanın yapımının uzun bir süreç-
ten geçtiğini belirtti. Helvaya kıvamını, çöven kö-
künün suyundan elde edilen köpüğün verdiğini, 
içerisinde bol miktarda ceviz olduğunu ifade eden  
Kuvan, “Odun ateşinde sadece közde yapıyoruz.  
sonrasında bir hafta dinlendikten sonra satışa su-
nuyoruz” dedi. 

   “KIŞIN VüCUDU ÇOK SICAK TUTAR” 
  Cevizli helvanın protein yönünden zengin bir 

ürün olduğunu ve bu sebeple insan vücudunu 
sıcak tuttuğunu, tüketenlerin kış aylarında daha 
az üşüdüğünü ifade eden Kuvan, “sıcak tutar ve 
enerji verir, boğazları temizler. Perşembe ilçemi-
ze has bir helva. Büyük ustalarımız var ve bu işi 

devam ettiriyorlar. Özellikle bu helvadan ilk defa yi-
yenler çok beğeniyorlar. Kış aylarında daha çok tercih 
edildiği için yaz aylarında da turistlerimize çok veriyo-
ruz. sürekli de tercih ediliyor” şeklinde konuştu. 

BU HELVAYI YİYEN KIŞIN       üŞüMüYOR   

HELVAYI YİYEN MEMNUN  
 ORDU’NUN belirli bölgelerinde satışı 

gerçekleşen cevizli helva yiyenlerin de be-
ğenisini kazanıyor. Vatandaşlar, gerek kilo 
ile gerekse ayaküstü yemek için cevizli hel-
va alarak, bu lezzeti beğendiklerini ve kış 
aylarında ısınmanın helva ile mümkün ol-
duğunu belirtiyor.

Satışa hazırlanması 3 gün 
süren cevizli helvanın püf 
notası ise odun ateşinde 
pişirme ve malzemelerin 

kalitesi olarak gösteriliyor   

Ordu’nun meşhur cevizli helvası,  
kış aylarında sıcak tutuyor, 

lezzetiyle beğeniliyor   
‘‘‘‘

‘PüF NOKTASI KALİTELİ CEVİZ’
HELVADA kullanılan cevizlerin acı olma-

ması gerektiğine dikkat çeken Kuvan, şu 
ifadelere yer verdi:  “Cevizin kalitelisi, yerli 
ceviz ve niksar cevizi olmalı ve acı olmama-
sı ve kaliteli olması gerekiyor. Bizim işimiz-
de helva kadar ceviz de çok önemlidir. Bü-
tün malzemelerin doğal olması gerekiyor, 
zaten lezzetini de buradan alıyor. Herkesin 
bunu tatması gerekir.” 

‘SatıŞa  
SunulMaSı  
3 GÜndE  
TAMAMLANIYOR’

CEVİZLİ helva-
nın yapımı ve din-

lendirme süreci ile 
birlikte tezgahtaki 
yerini 3 gün sonra 

adlığını ifade eden 
Kuvan, “ilk olarak 
çöven kökünü bir 

ay dinlenmeye bırakıyoruz. sonrasında köpük 
haline getiriyoruz. yapım aşaması beş saat 

sürüyor ve iki gün de dinlendirmek gerekiyor. 
yani satışa sunulması üç gün sürüyor diyebiliriz” 

ifadelerini kullandı. 

Akkuş Dermekler  
Federasyonu bir sosyal  

sorumluluk projesine imza atıyor.

FEDERASYONA bağlı dernekler yaptıkları top-
lantıda akkuş’ta bulunan öğrenciler için bir 

mont ve bot projesi adı altında bir sosyal sorumluluk 
prejesini aKdef olarak sosyal medya hesabından şu 
açıklamayla duyurdular. “akkuş dernekler federas-
yonu aKdef olarak, akkuş ilçemizde öğrenim gören 
öğrencilerimiz için “sosyal sorumluluk” ilkesinden ha-
reketle yardım kampanyası düzenliyoruz.

amacımız, akkuşlu ve akkuşa gönül veren dostla-
rımızın sosyal birliktelik ve sosyal sorumluluk düşün-
celerini akkuşlu öğrencilerimiz ile buluşturmak.

yapacağımız çalışma içerik olarak, sosyal duyarlılık 
kapsamında kış şartlarının yoğun yaşandığı ilçemiz-
de eğitim gören öğrencilerimizin etkilenmemesi 
için onlara BOT ve mOnT desteği sunmak istiyoruz. 
sunacağımız kampanyamıza tüm halkımızı tüm 
Türkiyeyi gerek sosyal medya gerek basın aracılığı ile 

Karınca kararın-
ca yapacağımız 
kampanyaya 
destek vermeye 
davet ediyoruz. 
Şimdiden Tüm 
akkuşumuza 
Hayırlı olsun.” 
Bizlerde bu 
projeyi başlatan 
ekibe teşekkür 
ediyoruz.

RAİF ÇEVİRME

akdEf’tEn 
“SOSYAL SORUMLULUK 
prOJESİ”
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HOLLANDA stichting Gönülden yardım-
laşma derneği, ikizce Kaymakamlığı ve 

ikizce Belediye Başkanlığı iş birliği içerisinde 
engellilere yönelik temin edilen akülü araçların 
dağıtım töreni yoğun bir ilgiyle karşılandı. yakla-
şık 36 kişiyi tek tek tespit eden Başkan Osman 
Kaygı, ilçe ve komşu ilçelerde yaşayan engellileri 
engelliler gününde mutlu etti.   

  Törende konuşan Hollanda stichting Gönül-
den yardımlaşma derneği adına konuşan erol 
Kaygı, “Hollanda stichting Gönülden yardım-
laşma derneği ihtiyaç sahipleri bireylerimizi ve 
engellilerimize yönelik yapılan çalışmaları kendi-
lerine iyilik hareketi olarak çalışmalarına devam 
eden bir kuruluştur. Bu güne kadar ona yakın 
projemizi ikizce ilçemizde olmak kaydıyla engel-
lilerimize yönelik yapılan çalışmalara devam edi-
yoruz” dedi. 

 ikizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, “Baş-
kanlığımız ve Hollanda stichting Gönülden yar-
dımlaşma derneği iş birliği içerisinde, Hollanda, 
samsun, Ünye, Korgan ve ilçemiz bağışçılarının 
katkılarıyla toplamda 36 adet ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılmak üzere temin edilmiştir” diye konuştu. 

  Programda konuşan ikizce Kaymakamı 
mustafa Berat Kasımoğlu, “3 aralık dünya engel-
liler Günü nedeniyle bireylerimizi sadece sosyal 
medyadan hatırlamak değil yaşamın her anında 
yaşamlarına çözüm üretebilmek için uğraşmalı 
ve hayatın kenarında bırakmamalıyız. zira engel-
li olmak tercih değil, bir sonuçtur. engellilik, do-
ğuştan olabileceği gibi veya hastalıkla da olabilir. 
Bu nedenle hepimizin birer engelli adayı oldu-
ğunu unutmamamız gerekir” şeklinde konuştu. 

   ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı mehmet Hilmi 
Güler, “Öncelikle toplumumuzun en değerli bireyleri arasında 
olan ve kendi günlerinde onların mutluluğuna şahit  
olduğumuz bütün engellilerimizin günlerini kutluyorum. 
Bizlerinde her an engelli olabileceğimi düşünerek ve  
empatisini kurarak bunun bilincinde olalım. ikizce Belediye 
Başkanı Osman Kaygı’nın önderliğinde çok büyük bir  
çalışmaya imza atıldı. Ben emeği geçen herkese teşekkür 
eder, araçları kullanacak ailelerimize ve vatandaşlarımıza da 
hayırlı olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı. 

‘ÇOK BüYüK BİR  
ÇALIŞMAYA İMZA ATILDI’

Ordu’nun İkizce ilçesinde ‘3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nde 36 engelli vatandaşa akülü araç dağıtıldı.  

36 ENGELLİ KİŞİYE  
AkÜLÜ ArAÇ 
 dağıtıldı

1973 yılında FAHRİ ATEŞ tarafından 
İstanbul'un Yeşildirek semtinde kuru-
lan ATEŞ TRİKO 35 yıldır erkek giyim 
sektörüne hizmet vermektedir.

Yıllık üretim kapasitesi 150.000 adet 
olan �rmamız kaliteden ödün 
vermeden üretim yapmayı kendisine 
prensip edinmiştir.

Yurtiçi ve yurtdışında birçok toptan ve 
perakende müşteri portföyüne sahip 
olan ATEŞ TRİKO yılların vermiş olduğu 
deneyimle günümüz teknolojisini 
birleştirerek 30-70 yaş grubundaki 
erkeklerin triko ihtiyaçlarını karşıla- 
maktadır.

Şuan halen Merter’de üretimine devam 
eden Ateş Triko kendi markasıyla, kendi 
tasarımlarıyla tüm Türkiye ‘ye ürünlerini 
pazarlamaktadır. İplik alımından ütü- 
paket işlemine kadar entegre bir 
şekilde çalışan �rmamız bu üretim ve 
yönetim felsefesi içerisinde hizmet 
vermeye devam edecektir.

İLETİŞİM 

Keresteciler Sitesi Savaş Cad. 
Ateş Çarşısı No:41 Kat:2
Merter/İSTANBUL

Tel: 0212 642 73 73-74
Fax: 0212 557 29 32
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Ordu’da 
HayVan  
OtElİ   

ORDU Büyükşehir Be-
lediyesi, klasik beledi-
yeciliğin dışında tarım 
projelerine ağırlık vere-

rek Türkiye’de ilk olan bir uygulama-
yı hayata geçirdi.   

mesudiye ilçesinde yaz döne-
minde memleketine gelip sonbahar 
döneminde ayrılan vatandaşların 
hayvanlarını bırakacak yer bulmak-
ta zorlanması üzerine mesudiye Be-
lediyesi ile ortak bir çalışmayı hayata 
geçiren Ordu Büyükşehir Belediye-
si, Hayvan Bakım Oteli ve Kiralama 
merkezini hizmete açtı. Bu arada  
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 
mehmet Hilmi Güler, bir büyükbaş 
hayvanı sıkı bir pazarlık sonucu satın 
alarak bakım için otele bıraktı. 

Başkan Güler, mesudiye ilçe te-
maslarının ikinci gününde Türki-
ye’de ilk kez bir kamu kurumu ta-
rafından gerçekleştirilen  mesudiye 
Hayvan Bakım Oteli ve Hayvan Kira-
lama merkezini hizmete açtı. 

Başkan Güler, “Bu çok çağdaş 
bir proje. Bunun yaygınlaşmasıyla 
hayvancılığı daha kolay, daha pra-
tik ve sevgi dolu bir hale getirece-
ğiz. Burada çok hayırlı bir işi, bir ilki 
gerçekleştiriyoruz. Hayvan bakım 
oteli bizim için çok önemli bir pro-
jeydi. il dışına giderken ucuz fiyata 
elimizden çıkarmak durumunda 
kaldığımız hayvanları baharda tek-

rar pahalı bir fiyata almamak için bu 
otelde misafir edeceğiz. satın almak 
istemeyenlere de kiralık vereceğiz. 
Bu çok çağdaş bir proje. Bunun 
yaygınlaşmasıyla hayvancılığı daha 
kolay, daha pratik ve sevgi dolu bir 
hale getireceğiz. Ben de bir tane 
inek alarak buraya bağışlıyorum. 
Baharda da sütünü sağarak organik 
sütü buradan içeceğiz. Keçi projesi 
için de burası çok uygun. Hizmetle-
rimizin ucu bucağı yok. Bu otellerin 
sayısını artıracak ve örnek olacağız” 
ifadelerini kullandı. 

Mesudiye ilçesinde yaz  
döneminde memleketine 

gelip sonbahar döneminde 
ayrılan vatandaşların  

hayvanlarını bırakacak  
yer bulmakta zorlanması 

üzerine Mesudiye Belediyesi 
ile ortak bir çalışmayı hayata 

geçiren Ordu Büyükşehir  
Belediyesi, Hayvan Bakım  

Oteli ve Kiralama  
Merkezini hizmete açtı   

‘MESUDİYE HAYVANCILIK üSSü OLACAK’
İLÇENİN bu yatırımla hayvancılık üssü haline geldiğini söyleyen 

mesudiye Belediye Başkanı isa Gül, “Büyükşehir Belediye Başkanı-
mızın bizi yönlendirmesiyle önemli bir projeyi ilçemize ve ilimize 
kazandırmış olduk. Vatandaşlarımız yazın memleketlerine geldi-
ğinde hayvan alımı gerçekleştiriyor, dönecekleri zaman ise hay-
vanlarını baktırabilecekleri bir yer olmadığı için ucuz fiyata elinden 
çıkarmak zorunda kalıyordu. Bugünden itibaren hemşehrilerimiz 
gurbete gittiğinde hayvanlarını bizim bakım otelimize getirecek. 
Böylece hayvancılığın gelişmesine katkı sunacağız. satın almak 
istemeyenler de kiralayabilecekler. mesudiye’nin hayvancılık üssü 
olacağına dair kanıtımız bu yatırım oldu” şeklinde konuştu. 

  ilçe kaymakamı ali Cemal altınöz ise, “yerel dinamiklerin yöre 
halkının geçim kaynağına yönelik yatırımları hayata geçirmesi he-
pimizin istediği ve desteklediği işler” diyerek emeği geçen herkese 
teşekkür etti.
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antİka EŞyalara 
dayanaMadı,  
İŞ YerİNİ 
MÜZEyE ÇEVİrdİ  

KARŞIYAKA mahallesi’nde bulunan iş yerinde babasından 
kalma eşyaları merak ederek onları biriktirme kararı alan 
47 yaşındaki zekai Göç, iş yerinin büyük bir bölümünü an-

tika eşyalarla doldurarak müze haline çevirdi. Göç’ün adeta bu me-
rakı çevredekilerin de şaşkınlığına yol açarken iş yerine gelen ziya-
retçilerin ise en çok müze ziyareti için geldiği öğrenildi.   

  iş yerinde bazılarını tanıdıklarından temin ederek, bazılarını da 
eski kültüre sahip çıkmak ve korumak adına satın alarak topladığı 
antika eşyalarla dolduran zekai Göç, ilk olarak babadan kalma bazı 
antikalarla bu meraka başladığını, daha sonra zamanla merakının 
arttığını ve topladığı antikaların neredeyse iş yerine sığmaz hale gel-
diğini belirtti. 

   “NEREDE ESKİ EŞYA GÖRSEM GİDİP ALIYORUM” 
  eski eşyaları merak ederek her yerden topladığını söyleyen ze-

kai Göç, “Babamın, dedemin ve dedemin babasının kullandığı bü-
yüklerden kalma köyde kullandıkları eserler vardı. Onları babam 
eski binasında, köydeki evinde sergiliyordu. daha sonra biz bu evi 
yıkıp yerine başka bir ev yapmak zorunda kaldık. O esnada babam 
bu eski eşyaları köyde bir yerde sergiliyordu. Bende babama bunu 
bizim iş yerimize götürelim. Orada bir yer yapalım, orda sergileyelim 
diye söyledim. Babam da ikna oldu. daha sonra bu eşyaları buraya 
getirdik ve burada sergilemeye başladık” dedi. 

Ordu’nun Ünye ilçesinde  
yaşayan antika meraklısı 

iş adamı Zekai Göç  
kullanılmayan eski eşyaları ve 

aletleri biriktirerek iş  
yerini müze haline çevirdi.  

‘150 Ve 300  
yıllık antİka  
EŞyalarıMıZ Var’

İŞ yerinde eski antikaların çok 
olduğunu söyleyen Göç, “Her gün 
buraya gelen arkadaşlar var. Eşin-
den dostundan burayı duyan her-
kes gördüklerinde hayran kalıyor. 
300 yıllık, 150 yıllık malzemeleri-
miz var. Herkesin gelip görmesini 
tavsiye ediyoruz. Müzemizin için-
de yaklaşık 150 parça malzeme-
miz var. Ama biz bunu daha ileri 
doğru götüreceğiz” diyerek sözle-
rini tamamladı.

www.hakanotomotiv.com.tr
Sanayi Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 1 Kat: 1 Kurtköy, Pendik, İSTANBUL

İletişim: 0(216) 595 3196 -  0(216) 595 3197
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ORDU Vali seddar yavuz, sanayi sektöründe 
30 bin kişilik istihdama ulaşmayı hedefledik-
lerini açıkladı. Ünye’de faaliyet gösteren bir 

tekstil işletmesini ziyaret eden Vali seddar yavuz, 2014 
yılında kurulan ve dikim bölümünde 447, yıkama bölü-
münde 46, istanbul merkezde 85 olmak üzere toplam 
578 kişi istihdam edildiği işletmeyi gezdi. 

  ispanya, amerika ve Hollanda’ya ihracat yapan fir-
manın, az su ve kimyasal tüketen makinelerin yer aldığı 
ve yeni kurulan yıkama bölümünü de gezen Vali yavuz, 
çevreci ve geri dönüşüm üzerine kurulan bölümde kot 
pantolonların lazerle çizimi ile taşlanma konusunda 

da bilgi aldı.    Vali seddar yavuz, yaptığı incelemelerin 
ardından işletme binasında bir toplantı gerçekleştirdi. 
Toplantının amacının işveren ile kamuyu bir araya getir-
mek olduğunu söyleyen Vali yavuz, “devletimizin yatı-
rımcılarımıza sunduğu çok güzel imkan ve fırsatlar var. 
Bu fırsatlardan birçok yatırımcımızın haberi yok. Biz, bu 
fırsatları yatırımcılarımıza birebir anlatıyoruz. Onları ya-
tırım fırsatları hakkında bilgilendiriyoruz” dedi. 

  Vali yavuz, sanayi sektöründe istihdamı arttırmayı 
hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu: 

  “Biz, Ordu’da sanayileşmeye, istihdamda 30 bin ki-
şiye ulaşmak istiyoruz. sadece turizmle, fındıkla biz bu 

şehri bir yere götüremeyiz. Şehri mutlak suretle 
sanayi ile buluşturmamız lazım. sanayide mini-
mum 30 bin kişinin çalışmasını arzu ediyoruz.  
Çünkü, Türkiye’de nüfusu 1,5 milyonun üzerinde 
15 tane şehir var. Bunlardan bir tanesi de Ordu. 
O yüzden Ordu küçük bir şehir değil. Ordu, Tür-
kiye’de potansiyeli olan bir şehir. istanbul’da ya-
şayan 500-600 bin Ordulu var ve memleket has-
reti çekiyorlar. düzce’ye gidiyorsun Ordulular var, 
sakarya’ya gidiyorsun Ordulular var, Japonya’ya 
gidiyorsun Ordulular var. en fazla Japonya’da iş 
adamı Ordulular var. avustralya’da Ordulular var. 
Ordu sadece Türkiye’de değil, dünyaya yayılmış 
durumda ve çok girişimci insanlar. Bu insanlara 
biz memleketlerinde iş, aş bulmamız lazım. Bunu 
bulabilmemiz için de sanayileşmemiz gerekiyor. 
O yüzden yeni yatırımları çok önemsiyorum.” 

‘HEdEfİMİZ SanayİdE 
30 bİn İStİHdaM’

Ordu Vali  
Seddar Yavuz:  

“Sanayi sektöründe 
30 bin kişilik  

istihdama ulaşmayı 
hedefliyoruz”  
diye konuştu.
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GENÇLİK ve spor Bakanlığının tüm Türkiye’de eş zamanlı 
olarak yürüttüğü projeyle, gençlerin sosyal medya ba-

ğımlılığından uzak kalarak sportif ve kültürel etkinliklerle kişisel 
gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Beraat ŞAHİN,
“Gençlerin sosyal medyada geçirdikleri zamanı azaltmaları; 

sportif, sosyal, kültürel faaliyetlere eğilim göstermelerini sağ-
lamak bu projemizde başlıca amacımızdır. Gerçekleştirilen bu 
proje ve devamındaki tüm faaliyetlerimizde hedefimiz gençleri 
daha fazla sosyal hayata kazandırmak, kültürel gelişimine katkı 
sağlamak, sportif etkinliklerde üst düzey başarılar elde etmele-
rini sağlamaktır.

fatsa ilçe Gençlik merkezi müdürlüğü olarak en önemli ni-
yetimiz görevli Gençlik Liderleri ve tüm personelimizle, fatsa 
ve çevre ilçelerdeki tüm gençlerimizi sosyal-kültürel ve spor-
tif etkinliklerde çok daha başarılı, aktif katılımı yüksek, hayata 
bakışı pozitif, kalbi ülke sevdasıyla dolu bireyler olmaları için 
mihmandarlık etmektir. fatsa ilçe Gençlik merkezi müdürlüğü 
olarak Gençlik ve spor Bakanlığı bünyesinde; Resim, ingilizce, 
Gitar, işaret dili, satranç, dini ilimler, Bilgisayar ve Kodlama, dra-
ma, alüminyum folyo Rölyef, Çocuk Giysileri, stilistik, değerler 
atölyesi, Bağlama, Kişisel Gelişim ve diksiyon olmak üzere 16 ayrı 
atölyemizde kursiyerlerimizle eğitimlerimiz yoğun katılımla de-
vam etmektedir. ayrıca Gençlik ve spor Bakanlığımızın bizlere 
sağladığı, Uluslar arası Gençlik değişim Programları, medeniye-
timizin Keşfi Projesi, Kod adı 2023, Gençlerin iyilik ağacı başta 
olmak üzere; gençlik çalışmaları, gençlik merkezleri projeleri ve 
gençlik kamplarıyla tüm gençlerimize kapımız her zaman açık-
tır. fatsa’mızın gençleri yaptığımız tüm etkinler, faaliyetler sizler 
için. atölyelerimiz-kulüplerimiz ve daha birçok kapsamlı siste-
mimizi sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

Geçlerimizi ve ruhu genç olan herkesi fatsa ilçe Gençlik mer-
kezi müdürlüğünce düzenlenen faaliyetlerimize bekliyoruz.” 
şeklinde görüşlerini aktardı.

SOSyal MEdyadan 
SOSYAL MeYDANA

GENÇLİK ve spor il müdürlüğü’ne bağlı fatsa ilçe 
Gençlik merkezi müdürlüğü, hayata geçirilen proje 
kapsamında fatsa sahili ve civarında 22 aralık Pazar 
günü “sosyal medyadan sosyal meydana” etkinliği 
düzenledi. etkinlik alanında bir araya gelen gençler 
cep telefonlarını bir kenara bırakıp “sosyal medyadan 
sosyal meydana” projemiz kapsamında sosyal medya 
bağımlılığına dikkat çektiler. Gitar ve klarnet eşliğin-
de işaret dili ile şarkılar söyleyip devamında kitap oku-
ma etkinlikleri gerçekleştirdiler. etkinliğe katılan tüm 
gönüllü gençler ve etkinliği izleyip çeşitli faaliyetlere 
katılan fatsa sakinleri, kültürel doygunluğu yüksek ve 
oldukça eğlenceli bir faaliyet gerçekleştirmiş oldular.

KAYNAK: FATSA SON DAKİKA HABER

SOSyal MEdya  
bağıMlılığına  

DİkkAT ÇekTİLer

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü 

81 ilde “Sosyal Medyadan  
Sosyal Meydana” projesini 

hayata geçirdi.



AİLESİNDE şeker hastalığı 
olanlar, kilolu kişiler, karbonhid-
rat grubu besinleri ağırlıklı tü-
keten kişilerde sık görülebilen 
bir durum olan reaktif hipogli-
seminin, şeker hastalığının da 
habercisi olabildiğini dile geti-
ren Uzm. Dr. Esra Karakaş, “Bu 
nedenle sık sık şeker düşüklüğü 
atağı yaşıyorsanız, giderek kilo 

almaya başladıysanız, hor-
mon testleri ve kan insülin 
seviyesinin değerlendir-
mesi önemlidir. Hipogli-

semi şiddetli seyrettiğinde 
bilinç kaybı, beyin hasarı ve 
koma oluşabilir. Tekrar eden 

hipoglisemiler tehlikelidir 
ve mutlaka kontrol altında 

tutulmalıdır. Özellikle ye-
meklerden 2-3 saat son-
ra ortaya çıkan yeniden 
acıkma hissi, susama, 
soğuk terleme, çarpıntı, 
titreme gibi şikâyetler 

şeker düşüklüğünün 
belirtileri olabi-

lir” diye ko-
nuştu.
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DİŞ Hekimleri Haftası ve 22 
Kasım diş Hekimleri Günü 
nedeniyle önemli bilgiler 
veren medical Park Ordu 

Hastanesi diş Hekimi dt. samet akbaş, 
‘hastalığın ortaya çıkmadan önlenme-
si’ anlamına gelen koruyucu tedavilerin 
diş sağlığında önemli bir rol oynadığını 
söyledi. en basit ve en etkili koruyucu 
yöntemlerin başında ağız hijyenini sağ-
lamak geldiğini vurgulayan dt. samet 
akbaş, şu bilgileri verdi:

“ağız hijyeni; diş fırçalama, dil fırça-
lama ve ara yüz fırçası veya diş ipleriy-
le diş arası temizliğinin yapılmasıdır. 
dişlerimizi günde 2 defa, en az 2 daki-
ka süreyle fırçalamayız. Bu fırçalama 
her dişin yüzeyine 5-6 darbe gelecek 
şekilde yapılmalıdır. ağız ve diş sağlı-
ğı için ağız hijyenini sağlamak kadar, 
tüketilen gıdaların doğru seçilmesi de 
önemlidir. Özellikle karbonhidrat ve 
şeker içeren gıdalardan, asitli içecek-
lerden uzak durmak gereklidir. Bu tarz 
gıdalar bakteri oluşumunu artırarak diş 
yüzeyinde gıda tutulumu yapar. süt ve 
peynir ürünlerinin düzenli tüketilme-
si, tükürük içinde bakteri oluşumunu 
azaltarak dişlerin çürümesi riskini azal-
tır. Bu ürünlerin vücudumuz için gerek-
li olan kalsiyum ihtiyacını karşılamanın 
yanı sıra, diş çürüklerini önleyici etkisi 
de vardır. Özellikle yeni başlayan diş 
çürüklerinin yeniden minerallenmesini 
sağlar, tükürük akışını uyararak dişlerin 
arasındaki gıda artıklarının uzaklaştırıl-
masını kolaylaştırır”

DİŞ KORKUSU OLANLARA ANESTEZİ 
ALTINDA TEDAVİ SEÇENEĞİ

diş sağlığının çok önemli oldu-
ğunu ve bir çok önemli hasta-
lığı tetikleyebildiğini söyleyen 
dt. samet akbaş, “diş hekimi 

korkusu olan, çocuk, engelli 
ve mide bulantısı sorunu ya-
şayan hastalar için tedavinin 
kolay ve konforlu olması adı-
na genel anestezi ve sedasyon 
yöntemleri de uyguladıkların-
dan bahsederek “Genel anestezi 
altında gömülü diş çekimi, diş eti 
tedavisi, çürük tedavisi, implant te-
davileri gibi ağızla ilgili tüm diş teda-
vilerini işlemlerden korku ve endişeleri 
sebebiyle uzak duran kişiler büyük bir 
konfor içerisinde yaptırabilir. 
anestezi altında yapılacak 
olan işleme göre hastanın 
uyuyup uyanma süresi işlemin 
çeşidine göre 30 dakika ile 2 
saat arasında değişebilir. işlem 
sonrası hastalarımız tedavilerini 
kolaylıkla tamamlayarak birkaç 
saat içerisinde ayrılabilir” diye 
konuştu.

insanların çoğunun diş heki-
minden ve diş muayenesinden 
korkusu olduğunu anımsatan 
akbaş, “Gençler henüz çürüme-
miş dişlere sahipken dişlerine 
maksimum özen göstererek 
düzenli fırçalama yaparlarsa 
çürüklerin önüne geçebilirler. 
Unutmayalım ki, en iyi ve etkili 
tedavi yöntemi dişlerinizi koru-
maktır” dedi.

‘ ‘Sağlıklı
dişler için

Süt ve peynir

tüketinDiş sağlığı için en etkili koruyucu  
yöntemlerin başında ağız hijyenini sağlamanın  
geldiğini vurgulayan Diş Hekimi Dt. Samet Akbaş, “Süt  
ve peynir ürünlerinin düzenli tüketilmesi, tükürük içinde bakteri 
oluşumunu azaltarak dişlerin çürümesi riskini azaltır” dedi.

GüNüMüZDE hızla artan fast food tarzı beslenme, 
reaktif hipoglisemi adıyla bilinen bir çeşit şeker 
düşüklüğü durumuna yol açıyor. medical Park 
Ordu Hastanesi endokrinoloji ve metabolizma 

Hastalıkları Uzmanı dr. esra Karakaş, “Özellikle yemeklerden 
2 saat sonra ortaya çıkan yeniden acıkma hissi, tireme, fe-
nalık geçirme gibi durumlar şeker düşüklüğünün habercisi 
olabilir” dedi.

DüZENSİZ BESLENME EN BüYüK ETKEN

endokrinoloji ve metabolizma Hastalıkları Uzmanı dr. 
esra Karakaş, hipogliseminin kan şekeri düzeyinin sorun 
oluşturacak kadar düşmesi olduğunu söyledi. Bu durumun 
daha çok insülin kullanan diyabet hastalarında görül-
düğünü kaydetti. insülin başta olmak üzere 
diyabet ilaçlarının hatalı kullanımının da 
hipoglisemiye neden olduğunu dile geti-
ren dr. Karakaş şunları kaydetti: “Hipogli-
semi uzun süre aç kalma, öğün atlama, 
çeşitli ilaçlar, düzensiz yemek yeme 
alışkanlığı, aşırı yorgunluk, kalp, 
karaciğer ve böbrek yetmezlikleri, 
alkol zehirlenmesi, aşırı miktarda 
insülin üretimine sebep 
olan pankreas tü-
mörleri gibi pek 
çok sebe-
be bağlı 
olarak 
oluşur. 
ancak 
acil 
servislere 
başvuran 
hipoglise-
mi vakala-
rının yüzde 
80 kadarının 
diyabet hastalığı 
kaynaklı olduğu 
bildirilmiştir.”

yemekten

 acıkıyorSanız 
2 Saat Sonra

komaya bile 
girebilirSiniz

dikkat
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TÜRK kökenli Yapay Kalp  
Cerrahi Uzmanı Aybastılı  

hemşehrimiz Dr. Dilek  
Gürsoy, Almanya’nın 
Düsseldorf kentinde  
düzenlenen törende,  

Alman Tıp Ödülü’nü aldı.

YAPAY kalp alanında 
2010’dan beri yeni bir ya-

pay kalp projesi üzerinde çalıştı-
ğını kaydeden Gürsoy, “yeni ya-
pay kalbimiz sessiz ve gürültüsüz 
olacak inşallah. 2023 yılında ilk 
defa insana takmayı düşünüyo-
ruz.” ifadesini kullandı.

Türk kökenli yapay Kalp Cer-
rahi Uzmanı dr. dilek Gürsoy, al-
manya’nın düsseldorf kentinde 
düzenlenen törende, alman Tıp 
Ödülü’nü aldı. düsseldorf Kongre 
merkezi’ndeki törende “German 
medical award 2019” ödülüne 
layık görülen Gürsoy, salonu dol-
duran meslektaşları tarafından 
uzun süre alkışlandı.

yapay kalp alanında yaptı-
ğı başarılı çalışmalardan dolayı 
ödüle layık görülen Gürsoy, tören 
sonrası gazetecilere yaptığı açık-
lamada, mutlu ve gururlu oldu-
ğunu, ödülün kendisini daha çok 
cesaretlendirdiğini ve yoluna de-
vam edeceğini söyledi.

Gürsoy, “2012 yılında duis-
burg’da bir kadın doktor olarak 
ilk kez tam yapay kalp ameliyatı-
nı gerçekleştirdim. Hayvan dene-
melerinde 20, insanlarda 30 ol-
mak üzere yaklaşık 50 yapay kalp 
ameliyat gerçekleştirdim.” dedi.

yapay kalp alanında 2010’dan 
beri yeni bir yapay kalp proje-
si üzerinde çalıştığını kaydeden 
Gürsoy, “yeni yapay kalbimiz ses-
siz ve gürültüsüz olacak inşallah. 
2023 yılında ilk defa insana tak-
mayı düşünüyoruz.” ifadesini kul-
landı.

avrupa’da yaşayan Türk kö-
kenlilere seslenen Gürsoy, şöyle 
devam etti: 

“Burada yaşayan tüm anne ve 
babalara seslenmek istiyorum, 
çocuklarını desteklesinler. des-
teksiz hiçbir şey olmuyor. Özellik-
le genç kızlarımızı cerrahi alanına 
davet ediyorum çünkü bayan-
lar daha estetik çalışabiliyoruz, 
masada daha sakiniz. Burada, 
avrupa’da yapay kalp merkezi 
kurabilirsek özellikle genç kızla-
rımızı destekleyip benden daha 
iyi olmalarını sağlamayı amaçlı-
yorum.”

Türkiye’nin sağlık alanında 
çok ilerlediğini ifade eden Gür-
soy, “Bu alanda herkes gözünü 
avrupa’ya dikmiş durumda ama 
durum öyle değil. Türkiye sağlık 
alanında çok iyi yerlerde, gerek 
hastaneler gerekse doktorlar ko-
nusunda. Çok iyi eğitim görmüş 
arkadaşlarımız var” dedi.

alMan tıp ödÜlÜ’nÜ aldı
Kalp Cerrahı Aybastılı Dilek Gürsoy

TUAZ
REKLAM

#tuazreklam 0532 720 93 48

www.tuazreklam.com info@tuazreklam.com

Ayazağa mh. Kurtyolu sk. No:3 Sarıyer / İstanbul

vinil folyoone way vision
mesh branda

harf kesimpankart broşür kartvizit
tabela
dekotamagnet
forexcam giydirme

katalog

el ilanı

afiş

''Aradığınız KALİTE Olsun''



95

yapılışı

malzemeler

Vücuttan zehirli  
maddeleri uzaklaştırır.

Kansere karşı 
koruyucu olma  

özelliğine sahiptir.

PANCAR temizlenip yıkanır. inçe inçe doğ-
ranır. Bir tencerede yağ eritilir. incecik doğran-
mış soğanlar bu yağda penbeleşinceye kadar 
kavrulur. Pancarın yeşil rengini koruması için 
kaynayan suya önce tuz atılır. sonra doğranmış 
pancar ile önceden haşlanmış fasulye katılır. 
Birlikte epeyce kaynadıktan sonra, elenmiş mı-
sır unu kaynayan yemeğin içine elle azar azar 
dökülerek, tahta kaşıkla topaklaşmaması için 
devamlı karıştırılır. yemek ocaktan indirilmeye 
yakın bir parça acı biber ilave edilir. arzuya göre 
iç yağı bir tavada yakılarak yemeğin üzerine 
gezdirilir. daha sonra servis yapılır.

1 bağ pancar,

1,5 su bardağı barbun fasulye,

1 baş soğan, 1 tane acı biber, 

1 su bardağı mısır unu,

1/2 çay bardağı pirinç, 

½ çay bardağı bulgur, 

½ çay bardağı haşlanmış mısır, 

1- 2 kaşık yağ, yeteri kadar tuz

Kansızlığa iyi gelir.

Kandaki şeker 
oranını düşürür.

İdrar söktürür.

nEdEn 
karalahana

pancar 
ÇOrbaSı

?

ÇİLEKLER önce yıkanır, ayıklanır. Genişçe bir tencereye toz şekerin yarısı 

koyulur. Çilekler ilave edilir, üzerine toz şekerin diğer yarısı ve 1 bardak su 

eklenir. Bir gece şekere yatırılır. E
rtesi gün 1 bardak su daha ilave edilerek 

kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başlayınca altı kısılır. Ağdalanmaya başlayınca 

içine limon sıkılır. Kaynatmaya devam edilir. Reçelin kıvamını alıp almadığını anlaya-

bilmek için tahta bir kaşık reçelin balına batırılır, k
aşığın ucu aşağı gelecek şekilde 

tutulur, ucundan en son damlayan bal koyulaşmışsa reçel olmuş demektir.

1 kg dağ çileği

2 kg toz şeker

2 su bardağı su

Yarım limon

malzemeler

yapılışı

da
ğ 

çi
le

ği
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