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Sezer TURAN
52 Basın Yayın & Organizasyon
Genel Müdür

Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan

Ramazan ayı tüm güzelliği, heyecanı ve bereketi ile geldi çok şükür.
Mübarek Ramazan ayı her yıl, bizlere, yeni bir
can ve heyecan katmak, bizi kendimizle buluşturmak, değerlerimizi yeniden hatırlatmak, ibadet
bilincimizi tazelemek, nefsimizi arındırmak, kardeşliğimizi onarmak için gelmektedir. Ramazan
ayı adeta bizleri eğiten ve geliştiren çok yönlü bir
okul gibidir.
Değerli Memleketim Ordu Dergisi okuyucuları, israftan uzak duralım. Maalesef bir yanda açlığın, yoksulluğun ve sefaletin pençesinde kıvranan; ekmek, su gibi en temel gıda maddelerinden
mahrum milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan çılgınca bir tüketim
ve israfın varlığı maalesef acı bir gerçektir. İftar
sofraları başta olmak üzere ramazan vesilesiyle
yapılan etkinliklerin ve buluşmaların bir gösterişe

ve eğlenceye dönüştürülmemesi, samimi bir niyet
ve mütevazı bir yaklaşımla bu ayın bereketini kazanmayı ve hayatımıza kattığı güzellikleri ahlaka
dönüştürmek ana gayemiz olmalıdır.
Dinimizin bize öğrettiği güzel ahlak örneklerinden biri olan yardımlaşma ve dayanışma, Ramazan ayında adeta bir seferberliğe
dönüşmektedir. Bireysel çabalarla ya da sivil
toplum kuruluşları aracılığı ile yurtiçi ve yurtdışında paylaşma ve dayanışmanın en güzel örnekleri yaşanmaktadır. İster bireysel ister organizasyon eliyle olsun, yardımlaşma ahlakını üstün
kılan, mümkün mertebe gizlice, onur, itibar ve
haysiyeti zedelemeden yapılmalıdır. Bu ahlaki
yaklaşımdan asla ödün verilmemelidir. Bu konuda
bir başka önemli husus da şudur; yardıma ihtiyacı olan muhtaç kimsenin asla dini, dili, mezhebi,
inancı, ibadeti, bölgesi, rengi ve etnik kökenine
bakılmaksızın yardım elini uzatmak iman ve kulluk sorumluluğudur.
Kıymetli Memleketim Ordu Dergisi okuyucuları; bu duygu ve düşünceler ile yazıma son verirken, şimdiden hepinizin ramazan Bayramını tebrik eder, 24 haziran Cumhur Başkanlığı hükümet
sistemi ve Milletvekili seçimlerinin Ülkemize ve
Milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
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VALİ SEDDAR YAVUZ,
ORDEF’İ ZİYARET ETTİ

“

Vali Seddar Yavuz,
Merkezi İstanbul’da bulunan Ordu Dernekler
Federasyonu (ORDEF)’nu ziyaret etti. Ordu
Dernekler Federasyonu (ORDEF)’n		
un
İstanbul Mecidiyeköy’deki merkezine gelişinde
ORDEF Başkanı Celalettin Dervişoğlu, Genel
Seketer Sezer Turan ve yönetim kurulu üyeleri
tarafından karşılanan Vali Seddar Yavuz, Federasyon merkezinde sohbet ve söyleşide bulundu.

“
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Vali Seddar Yavuz, Merkezi İstanbul’da bulunan Ordu
Dernekler Federasyonu(ORDEF)’nu ziyaret etti. Ordu
Dernekler Federasyonu(ORDEF)’nun İstanbul Mecidiyeköy’deki merkezine gelişinde ORDEF Başkanı
Celaleddin Dervişoğlu, Genel Sekreter Sezer Turan ve
yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Seddar Yavuz, Federasyon merkezinde sohbet ve söyleşide
bulundu.
“Bir şehrin gücünü, kudretini belirleyen şey, sadece bu
şehirde yaşayanlardeğil, aynı zamanda o şehirde doğup
büyümüş, sonra başka şehirde iş sahibi olmuş, ama şehriyle gönül bağını sürekli daim kılmış insanlardır” diyen
Vali Seddar Yavuz, “Ordu dışında bulunan kardeşlerimizi önemsiyorum. Gerek gönül bağlarını, gerekse
maddi ilişkilerini sürekli daim kılmalarını bekliyoruz.

Bunun şehrimize aynı zamanda ekonomik ve kültürel
bir değer katacağını da söylemek istiyorum. Bugün,
Ordu’muzun yetiştirmiş olduğu sanayici, işadamı ve
sivil toplum kuruluşları temsilcilerimizle, Ordu’daki
yatırım ortamı, sanayileşme ve kalkınmanın değerlendirildiği bir toplantı icra ettik. Böylelikle sanayici ve
işadamlarımıza Ordu’da ne tür iş olanakları var, ne tür
kolaylıklar sağlıyoruz, ne tür teşviklerimiz var, bunları
sunma imkanı bulduk. İnanıyorum ki, bugünkü ziyaret
vesilesiyle işadamlarımızın, sanayicilerimizin Ordu’ya
yatırım konusuna ilgi duyacaklarını düşünüyorum.
Bizim Ordu vizyonumuzda, sanayileşme gündemimizin
ilk maddesini oluşturuyor. Elbette sadece sanayileşme
değil, turizmi, tarımı hepsini bir arada düşünüyoruz. Bir
portföy yönetimi yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
Ordu’nun geleceğinin çok parlak olduğunu belirtmek
istiyorum. Önümüzdeki yıllarda göreceksiniz Ordu parmakla gösterilen bir şehir haline gelecektir. Bunda sizin
de katkınız, emeğiniz var. Biz de görev yaptığımız süre
içerisinde, elimizden geldiği kadar bu gelişime, kalkınmaya katkı sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.
Vali Seddar Yavuz’un ziyaretinden dolayı büyük bir
mutluluk ve memnuniyet duyduklarını dile getiren ORDEF Başkanı Celaleddin Dervişoğlu, “Bizleri yerimizde
görmek amacıyla ziyaret eden sayın valimize teşekkür
ediyoruz. Federasyonumuza hoş geldiniz diyorum. Bundan sonra da geniş katılımlı programlarda kendilerini
ağırlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Bir süre ORDEF yöneticileri sohbet eden Vali Seddar
Yavuz, federasyon yöneticileriyle ziyaretin anısına hatıra
fotoğrafı çektirdikten sonra ORDEF’ten ayrıldı.
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ORDU ÇÖPTEN
ELEKTRIK
ÜRETİYOR
“

Göreve geldiğimizin birinci yılında çöp
sorununu çözdük. Kurduğumuz çöp tesisini
Avrupa Birliği kriterlerine uygun, çöpten hem
enerji hem de atıktan elektrik üreten bir yapıya
dönüştürdük.

“
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kurduk. Kurmuş olduğumuz sistemin ana omurgası burası. Burası bize teslim edildiğinde basit bir küçük tesisti.
Biz standartlara uygun, Avrupa Birliği kriterlerine uygun,
çöpten hem enerji hem de atıktan elektrik üreten bir yapıya
dönüştürdük. Bu tesiste şu anda 53 kişi çalışıyor” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yıllardır Ordu’nun gündemini meşgul eden çöp sorununu çözüme kavuşturmasının
ardından, şimdi de çöpten elektrik üretiyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ünye
ilçesinde kurulması planlanan Çöp Ayrıştırma Tesisi için
Ünye’nin siyasi parti, basın ve sivil toplum kuruluşu (STK)
başkan ve yöneticilerini Altınordu ilçesinde bulunan çöp
tesisini gezdirdi. 3 yıl önce kurdukları ve bu süre içerisinde
son teknoloji ile modernize ettikleri çöp ayrıştırma tesisinin daha gelişmiş bir kompleksini Ünye ilçesine kuracaklarını belirten Başkan Yılmaz, şu anda topladıkları çöpten
elektrik ürettiklerini söyledi.

“ÖNCE ÇÖPÜ REHABİLİTE ETTİK, ŞİMDİ
ELEKTRİK ÜRETİYORUZ”
Başkan Yılmaz, “Altınordu ilçemizde yaklaşık 32 yıl
boyunca Soya mevkisine, Melet Irmağı’nın kenarına çöp
dökülüyordu. Ayrıca bizden önce ilin farklı bölgelerinde
23 farklı noktaya çöp dökülürdü. Biz göreve gelir gelmez
ilk işimiz Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yılların
kangreni olan bu sorunu ortadan kaldırmak oldu. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde helikopterle
çöp alanının üzerinden geçerken bana, ‘Burası nedir ?’
diye sordu. Ben de, ‘Burası Ordu’nun çöpünün döküldüğü
alan efendim’ dedim. Kendisi şaşkınlığını gizlemeyerek,
‘Böyle şey mi olur. Şehrin göbeğine çöp mü dökülür. Böyle
çağdaşlık mı olur? İlk işin bunu buradan kaldırmak olsun.
Sana 1 yıl süre veriyorum’ dedi. Biz de bunu görev kabul
ettik ve tam 1 yıl içerisinde Altınordu ilçesindeki çöpü ve
19 ilçemizdeki çöpü de rehabilite etmek suretiyle bir sistem

“ÜNYE İLÇESİNE DE BU TESISTEN KURACAĞIZ”
Altınordu ilçesindeki tesisle Ünye ilçesinde kurulacak
tesis arasında bazı kıyaslamalarda bulunan Başkan Enver
Yılmaz, “Ünye de Cevizdere’ye kurmayı planladığımız ve
şu anda yüzde 90’lar seviyesine gelen tesisimiz fiili kulanım
alanı olarak 2 bin 300 metrekare. Burası ise (Altınordu’daki tesis) bin 500 metrekarelik bir alanda yer almaktadır.
Ünye’deki tesisimiz tam otomasyon sistemle çalışmaktadır.
Bu tesisimizde koku için spreyleme sistemi çalışırken,
Ünye’de ise spreyleme ve bio-filtre sistemi bulunmaktadır.
Bu tesise günlük 8-9 ilçenin çöpü geldiği halde farkındaysanız herhangi bir koku oluşmamaktadır. Bu tesisimizin
kapasitesi 300 ton, Ünye’deki tesisimiz ise yüksek teknoloji ile çalıştığı için Akçay’daki birikmiş çöpü de bu tesiste
bertaraf edeceğiz. Burada ki tesisimizin maliyeti yaklaşık
3 milyon lirayken, Ünye’de ise son sistem kurulan tesisin
maliyeti ise 10 milyon lira civarında” diye konuştu.
30 TIR ÇÖP, 1,5 TIRA DÜŞTÜ
Başkan Yılmaz, açıklamasını şöyle tamamladı: “İlimizde
toplanan çöpü günlük 600 ton kabul edersek bunun 30
ton çöp metal, pet gibi malzeme olarak geri kazanılıyor.
180 tonu Ünye Çimento’ya yakıt olarak gidiyor. 120 ton
kompost, bio kurutma sistemi ile gübre haline getiriliyor.
240 ton ise su ve su buharı haline geliyor. Kalan kısım ise
elektrik enerjisi için gerekli organik madde oluyor. O da
Çaybaşı’ndaki düzenli depolama alanına götürülüyor. Yıl
da 55 bin ton atığı yakarak yok ediyoruz. Böylece Ünye Çimento fabrikasının 19 bin ton kömür yakmasının önüne
geçiyoruz. Bu da yaklaşık 3 milyon dolar ediyor. İşin özeti
bu sistem sayesinde 30 tır çöp 1,5 tıra düşüyor. Bu 1,5 tır
çöp’ten de elektrik üretiyoruz.”
Altınordu ilçesinde bulunan çöp tesisinin incelemesine
Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Kent Konseyi Başkanı Özgür Kıroğlu’nun da aralarında bulunduğu
bir heyet katıldı.
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EN
İYİLER

ARASINA
GİRDİ
“Rüsumat Sahil
Düzenleme
Projesi’ne
Mimarlardan Tam Not”
10

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Rüsumat Sahil Düzenleme Projesi, 2017 yılında uygulanan En İyi Kentsel Tasarım / Peyzaj Çalışması seçilerek Türkiye Mimarlık Yıllığına girmeye hak kazandı.
131 PROJE ARASINDAN SEÇİLDİ
Arkitera Mimarlık Merkezinin hazırladığı ve Türkiye’de
uygulanan en güzel projelerin yer aldığı Türkiye Mimarlık Yıllığı, yerli veya yabancı tasarımcılar tarafından son
bir yılda yapımı tamamlanan projeleri değerlendirdi.
Akademisyenler ve mesleğin önde gelen isimlerinden
oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede 131 proje arasından 51 proje yıllığa girmek ve sergilenmek üzere seçildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin
Altınordu ilçesinde hayata geçirdiği Rüsumat Sahil Dü-

zenleme Projesi de kentsel tasarım ve peyzaj çalışması alanında en iyi proje seçilerek yıllığa girmeye hak kazandı.
BAŞKAN YILMAZ, “DİKKAT ÇEKECEK YATIRIMLARIN ÖNCÜSÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetlerin ödülle taçlandırılmasının gurur verici olduğunu ifade eden Başkan
Enver Yılmaz, “Ordu’muzu Karadeniz’in parlayan yıldızı
ve ülkemizin en modern şehirlerinden biri hâline getirmek için yürüttüğümüz çalışmalar dikkat çekmeye devam
ediyor. Bilindiği gibi daha önceden Perşembe ilçemizde yaptığımız kent meydanı, ‘Uygulanmış Proje Dalında’
ödüle layık görülmüştü. Şimdi de Altınordu’da hayata geçirdiğimiz Rüsumat Sahil Düzenleme Projesi, ‘En İyi Kentsel Tasarım / Peyzaj Çalışması’ seçilerek Türkiye Mimarlık
Yıllığına girmeye hak kazandı. Hizmete sunduğumuz projelerin işin uzmanları tarafından takdir edilmesi, ne kadar
doğru işler yaptığımızı gösteriyor” dedi.

PROJE ALANI “30 BİN 226 M²”
Toplam uygulama alanı 30 bin 226 m2 olan projede 2,4
metre genişliğinde 2 şeritli bisiklet yolu, 2,4 metre genişliğinde 3 şeritli koşu yolu, 9,5 metre genişliğinde kordon
dolaşım alanı ve 1,5 metre genişliğinde merdiven oturma
basamakları bulunuyor. Dinlenme, oturma ve fonksiyon
bandını içeren 4,5 metre genişliğindeki alanda ise ağaç altı
oturma birimleri, bisiklet parkı, sergi alanı, çocuk oyun
alanı ve spor alanı yer alıyor.
PROJELER İSTANBUL’DA SERGİLENECEK
2017 yılında inşaatı tamamlanan yapılar arasından seçilerek oluşturulan “Türkiye Mimarlık Yıllığı 2017”, 6-20 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da sergilenecek.
İnşaatı tamamlanan 51 adet projenin seçildiği Türkiye Mimarlık Yıllığı 2017'de 31 mimari proje, 10 iç mekân, 5 yerleştirme/geçici strüktür, 4 renovasyon/yeniden işlevlendirme ve son olarak 1 adet kentsel tasarım/peyzaj projesi
yer alıyor.
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Fındıkta
KÜLLENME HASTALIĞI UYARISI
“Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz,
fındıkta küllenme hastalığına karşı mücadele döneminin
başladığını söyledi.”
Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, fındıkta küllenme
hastalığına karşı mücadele döneminin
başladığını söyledi.
Son yıllarda fındıkta görülmeye başlanan
hastalıklar arasında bulunan küllenme
hastalığına karşı üreticileri uyaran Kemal
Yılmaz, söz konusu hastalığın belirtilerinin ilkbaharda gelişmekte olan yaprak
ve sürgünler üzerinde gösterdiğini hatırlattı. Hastalığın rüzgarla taşınarak bitkiden bitkiye yayıldığını kaydeden Yılmaz,
“Külleme hastalığında, yapraklardaki belirtiler yaprağın her iki yüzeyinde de oluşabilir. Hastalık etmeninin, yaprakların
alt kısımlarında gelişmesi ile ilk başlarda
üst kısımlarda renk açılımları, sarımsı beneklenme şeklinde lekeler oluşur. Daha
sonra yapraklar giderek kahverengileşmeye, gevrekleşmeye, kıvrılmaya başlar
ve vaktinden önce dökülürler. Genç sürgünlerde ve yapraklarda yüzeyde ilk önce
un serpilmiş gibi bir görüntü oluşmakta;
ilerleyen dönemlerde renkte matlaşma ve
kahverengileşme meydana gelmektedir.
Özellikle erken dönemde hastalığa yakalanan çotanaklarda kurumalar gözlenmektedir” dedi.
Küllenme hastalığının sıcaklıkların ani
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artmasına bağlı olarak Nisan ayı ortalarından itibaren görülmeye başlandığını
aktaran Yılmaz, “Hastalık bahçede ilk
defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Daha önceki
yıllarda hastalık görülmüş ise belirtiler
görülmeden önce, çotanak bağlama döneminde, ilaçlamaya başlanır. Bu hastalığa karşı etkili bir mücadele için çiftçilerin
tavsiyelere uygun olarak 0-250 rakımdaki sahil kesimde 17 Nisan 2018 tarihinde, 250-500 metre rakım arasındaki orta
kesimde 24 Nisan 2018 tarihinde, 500
metre rakım yukarısında olan yüksek
kesimde ise 1 Mayıs 2018 tarihinde ilaçlamaya başlamaları gerekmektedir” bilgisini verdi.
Yılmaz, kimyasal mücadelenin iyi bir
kaplama sağlayacak şekilde yapılması
gerektiğini de kaydederek, “Çisentili ve
mevsim için anormal derecede sıcak olan
günlerde ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama esnasında tüm koruyucu önlemler
alınmalı, hiçbir şey yenilip içilmemeli,
koruyucu maske gözlük ve eldiven mutlaka bulundurulmalıdır. İlaçlama bittikten sonra bütün vücudumuz bol sabunlu
su ile yıkanmalıdır” şeklinde konuştu.

“Külleme hastalığında, yapraklardaki
belirtiler yaprağın
her iki yüzeyinde de
oluşabilir. Hastalık
etmeninin, yaprakların alt kısımlarında gelişmesi ile ilk
başlarda üst kısımlarda renk açılımları,
sarımsı beneklenme
şeklinde
lekeler oluşur.”
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CUMHURBAŞKANI
ERDOĞAN
ORDU’YA GELDİ
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkla
hitap etmek ve AK Parti Ordu İl Kongresi’ne
katılmak üzere Ordu’ya geldi.
Samsun’da gerçekleştirdiği programın ardından
havayoluyla Ordu’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanında Vali Seddar Yavuz ve il protokolü tarafından
karşılandı.”
14

Beraberinde, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Milli Savunma Bakanı
Nurettin Canikli ile Recep Kara Spor Salonundaki
programa geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada vatandaşlara ve partililere seslendi.
Konuşmasında son 15 yılda Ordu’ya yapılan ve yapımı devam eden projelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’ya yeni bir spor salonu ve şehir
hastanesi müjdelerini verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’da kurulacak olan
üç adet Organize Sanayi Bölgesinin ciddi bir çekim
alanı yaratacağını söyledi.
“Ordu’nun tüm ilçelerindeki, tüm mahallelerindeki kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum.
Yaklaşık bir yıllık hasretin ardından sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek
isterim. Bugün bizi coşkuyla bağrına basan Ordulu
hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum” diyerek, konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ordu’ya layık olan spor salonunu yapmamız
lazım. İnşallah büyükçe bir salonun yapımıyla birlikte, burada çok daha muhteşem toplantıları icra
etmiş oluruz” dedi.
Turizmin Ordu’da gelişmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Biz, Türkiye’yi dünyanın en güçlü on ekonomisinden biri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Bu
amaçla da gece gündüz demeden, ülkemizi muasır
medeniyetler seviyesinin üstüne taşıyacak projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Ülkemizin 80
vilayeti ile birlikte Ordu’yu da geleceğe hazırlamak

“Ordu’nun su kaynaklarını en iyi
şekilde değerlendirerek vatandaşlarımızın
istifasına sunmak için 5 baraj daha
inşa ediyoruz. Çınarsuyu Tabiat parkı,
Ulugöl Tabiat Parkı ve şehrimizin diğer
güzellikleri maalesef uzun süre atıl kaldı.
Şimdi biz bunu değiştiriyoruz. Türk
turizmini belli bölgelere, sadece deniz,
kum, güneş mantığında hapsetmekten
kurtarıyoruz. Yaylalarımız turizm için bir
değer değil mi? Tabi güzellikler, kültürel
ve tarihi eserler artık insanların daha fazla
merakını cezbediyor.”

için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu amaçla, geçtiğimiz 15
yılda Ordu’ya 18 katrilyon harcadık. Eğitimde, Ordu’ya
3.438 adet yeni derslik yaptık. 21 bin öğrencisi, 724 akademik personeli ile Ordu Üniversitemiz, bölgesinde ilim
hayatına katkı sağlıyor. 3.136 kişilik yüksek öğrenim
yurtları inşa ettik. Sağlık alanında Ordu’ya, 300’er yataklı
Fatsa ve Ünye Devlet Hastaneleri ile birlikte 37 adet sağlık tesisi kazandırdık. Aybastı, Ulubey ve Akkuş devlet
hastanelerinin yapımı şu anda devam ediyor. 900 yataklı
Ordu Şehir Hastanemizi de inşallah yakında sizlerin hizmetine sunacağız. TOKİ vasıtasıyla Ordu’da son 15 yılda 4.500 konutluk projeleri hayata geçirdik. Ordu’da 50
km bölünmüş yol vardı. Biz 15 yılda buna 100 km daha
ilave ettik. Coğrafyamızın zorlu şartlarını aşmak için 9
adet çift, 9 adet tek tüp olmak üzere Ordu’ya toplam 18
adet tünel kazandırdık. Halen, yatırım maliyeti yaklaşık
5 katrilyon TL olan 12 adet yol projelerimiz de devam
ediyor. Özellikle maliyeti 2 katrilyon lira olan, içinde 11
köprü ve 6 tünelin olduğu çevre yolunu Ordu’muz için
önemli görüyorum. Bu projenin tamamını inşallah 2021
yılında bitireceğiz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk deniz dolgusuyla inşa edilen
projesi Ordu-Giresun Havalimanını hamd olsun Ordu’ya
kazandırdık. Havalimanının yolcu kapasitesi, geçen yıl 1
milyon 193 bine ulaştı. Ordu şehir merkezinin, Gülyalı,
Ünye ilçelerinin ve civar yerleşim yerlerinin 2040 yılına
kadar olan içmesuyu ihtiyacını karşıladık. Ordu’nun su
kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşlarımızın istifasına sunmak için 5 baraj daha inşa ediyo-

ruz. Çınarsuyu Tabiat parkı, Ulugöl Tabiat Parkı ve
şehrimizin diğer güzellikleri maalesef uzun süre atıl
kaldı. Şimdi biz bunu değiştiriyoruz. Türk turizmini
belli bölgelere, sadece deniz, kum, güneş mantığında
hapsetmekten kurtarıyoruz. Yaylalarımız turizm için
bir değer değil mi? Tabi güzellikler, kültürel ve tarihi
eserler artık insanların daha fazla merakını cezbediyor.
Tabiat turizminin gelişmesiyle başta Ordulu hemşerilerimiz olmak üzere bütün Türkiye kazanacaktır. Bu
noktada biz devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz.
İnşallah Ordulu hemşerilerimizin de, şehrimize gelen
misafirlerini en güzel şekilde ağırlayacağına inanıyorum. Tabi şimdi yeni bir adım daha Ordu’muza üç tane
Organize Sanayi Bölgesinin yapımı çok ciddi bir çekim
alanını Ordu’da oluşturacaktır. Öte yandan, Ordu’da ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerimize destek
veriyoruz. Son 15 yılda Ordu’ya yaklaşık 3 katrilyon lira
tutarında destek verdik. Bu katkılarımızı önümüzdeki
süreçte de sürdüreceğiz. Bizim boş geçirecek tek bir anımız bile yoktur.”
Durugöl Recep Kara Spor Salonu’ndaki programın ardından,
aynı yerdeki makam odasında, Vali Seddar Yavuz tarafından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından da Vali Seddar Yavuz’a ziyaretin anısına hediye takdiminde bulunuldu.
Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Ordu’daki programını tamamlayarak,
havayoluyla Ordu’dan ayrıldı.
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BAŞBAKAN BİNALİ
YILDIRIM ORDU’DA

Ordu’nun Ünye ilçesinde belediyenin 5 bin kişilik iftar organizasyonuna katılan
Başbakan Binali Yıldırım, “Fındığa gereken önem verilecek ve gerekirse Toprak Mahsulleri Ofisini görevlendireceğiz. Fındık alımını da gerçekleştirecek,
üreticimizin hakkını sonuna kadar koruyacağız” dedi. Ordu’nun Ünye ilçesinde
belediyenin 5 bin kişilik iftar organizasyonuna katılan Başbakan Binali Yıldırım,
“Fındığa gereken önem verilecek ve gerekirse Toprak Mahsulleri Ofisini görevlendireceğiz. Fındık alımını da gerçekleştirecek, üreticimizin
hakkını sonuna kadar koruyacağız” dedi.
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Ordu'nun Ünye ilçesinde belediyenin 5 bin kişilik
iftar organizasyonuna katılan Başbakan Binali Yıldırım, “Fındığa gereken önem verilecek ve gerekirse
Toprak Mahsulleri Ofisini görevlendireceğiz. Fındık
alımını da gerçekleştirecek, üreticimizin hakkını sonuna kadar koruyacağız” dedi.
Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda 5 bin kişilik hazırlanan iftar öncesi konuşan Başbakan Binali Yıldırım,
“Ben göreve geldiğim ilk gün söylediğim ilk cümle
şudur: ‘Terörü milletimizi ümmetinden çıkartacağız. Milletimiz rahat olsun.’ Çok şükür terörü büyük
oranda sorun olmaktan çıkartıyoruz. Çünkü terör
sadece yurt içinde değil dışarıdan geliyor. Bunların destekçileri en yakın dost bildiğimiz ülkelerdir.
Onun Fırat Kalkanı’nı Trablus'ta El-bab'da ve daha
sonra Afrin Harekatı ve Zeytin Dalı Operasyonu ile
terörü mahallesinde etkisiz hale getirdik, getirmeye
de devam ediyoruz” dedi.
“Türkiye'nin çevresini değiştireceğiz”
Başbakan Binali Yıldırım şöyle devam etti:
“Yeni dönemde dev yatırımlarımıza devam edecek. Türkiye'nin çevresini tamamen değiştireceğiz.
1915 dünyanın en uzun köprüsünü boğaza yeni bir
gerdanlık olarak takıyoruz. ‘Çanakkale Geçilmez’
denen, İstiklal Savaşı öncesinde düşmana geçilmez
denen Çanakkale'yi havadan, denizden, karadan geçilir hale getiriyoruz. Yeni havalimanımız 29 Ekim’de
açacak ve dünyanın en büyük havalimanı olacaktır.”
“Fındığa gerekeni yapacağız”
Konuşmasında fındık konusuna değinen Başbakan
Yıldırım, "Ünyeli kardeşlerimizin içi rahat, gönlü şen
olsun. Türkiye 24 Haziran’da şahlanacak, dünyada
ses getirecektir. Biz bunları yaparken görüyorsunuz
laf üstüne laf koyanlar da boş durmuyorlar, milletin
kafasını karıştırmaya devam ediyorlar. Biz milletin
verdiği yetkiyi çarçur etmeyiz. Milletin menfaati neyi

gerektiriyorsa tereddüt etmeden yaparız. Ordu-Ünye fındığın başkentidir. AK Parti söz verdi mi yapar.
‘Fındığa o fiyatı vereceğim bu fiyatı vereceğim’ deyip
ortadan kaybolmaz. Fındığın dünya markası yapan,
fındık üretiminin yüzde yetmiş beşinden fazlasını
sağlayan Türkiye'dir. Onun da üçte birini Ordu çıkarıyor. Fındığa gereken önem verilecek ve gerekirse
Toprak Mahsulleri Ofisini görevlendireceğiz. Fındık
alımını da gerçekleştirecek üreticimizin hakkını sonuna kadar koruyacağız” ifadelerini kullandı.
“Ezik yönetim anlayışı artık bitti”
AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren başarılarla dolu yıllar geçirdiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Herkes konuşur, AK Parti yapar. Ezik yönetim
anlayışı artık bitti. Türkiye'de istikrarsız dönemler
bitti. Ünye girdiği 12 seçimden de zaferle çıkan bir
ilçemizdir. Ünye milletine doyasıya hizmet etmiş,
gece-gündüz çalışmış, millet sevdalısı Recep Tayyip
Erdoğan'la durmak yok, yola devam demiştir. AK
Parti kurulduğu günden itibaren başarılarla dolu yıllar geçirmiş nice darbe girişimlerine nice baskılara
dik durmuştur” şeklinde konuştu
Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı:
“AK Parti büyüme demek, istikrar demek, aydınlık demektir. Vakit Türkiye vaktidir. Birlik için vakit
Türkiye vakti diyoruz. 16 yıldır ülkemize büyütmeye
devam ediyoruz. Bu ülkenin şehirleri kalkınsın insanımızın yüzü gülsün diye gece-gündüz çalışıyoruz.
Ordu yokluk çekmesin, Ünye mahsur kalmasın diye
bunun için çalışıyoruz. Şimdi kardeşlerim eğer şu
Ünye Çevre Yolu yapılmasaydı bugün yeni şehir içinin hali ne olurdu bir düşünün. 9 buçuk kilometrelik
yolun yarısı tüneldir. 30 yıl 1 bolu tüneli yapamayan
Türkiye bugün 350 kilometre tüneli bir yılda yapar
hale geldi. Ordu’ya 2002'den bugüne 4 bin derslik
yaptık. Gençlerimiz için üniversite kurduk ve halkımızın hizmetine açtık.”
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ALTINORDU BELEDİYESİ’NDEN
Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan, DOKAP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca finanse edilen ve şehrin
ekonomisine katkı sunacak olan ‘Soğuk Hava Deposu’ ile
‘Yem Kırma Ünitesi’ projelerinde son gelindi.

Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan,
DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca
finanse edilen ve şehrin ekonomisine katkı sunacak olan ‘Soğuk Hava Deposu’ ile ‘Yem Kırma Ünitesi’ projelerinde son gelindi.
Altınordu Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra şehrin ekonomisine
katkı sunacak projelere imza atmaya devam
ediyor. Bu kapsamda Doğu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP)
ile işbirliği yapan Altınordu Belediyesi, Kayabaşı Mahallesi’nde hayata geçirdiği ve büyük
bir kısmını tamamladığı “Soğuk Hava Deposu”
ve “Yem Kırma Ünitesi” projesinde sona yaklaştı. Kivi üreticilerine ve yumurta üreticilerine
büyük katkı sunacak olan iki projede üreticiler
ürünlerini muhafaza edebilecek.
PROJELER GÜN SAYIYOR
‘Soğuk Hava Deposu’ ve ‘Yem Kırma Ünitesi’
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inşaatlarının tamamlanması ile birlikte çevre
düzenlemesinin yapıldığı alanda teknolojik sistemlerin montajına ve peyzaj çalışmalarına geçildi. Yapılan bu çalışmalar kapsamında ise son
olarak tesisin bahçesine yüklenici firma ekipleri tarafından sıcak asfalt dökülerek konforlu
hale getirilmesi sağlandı.
Kayabaşı Mahallesi’nde devam eden ‘Soğuk
Hava Deposu’ ve ‘Yem Kırma Ünitesi’ tesislerinde incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yapılan iş ve
işlemler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kivi
ve yumurta üreticileri için büyük öneme sahip
iki projeyi Altınordu’ya kazandırdıklarını ifade
eden Başkan Tekintaş, “Kayabaşı Mahallemizde
inşa edilen ‘Soğuk Hava Deposu’ ve ‘Yem Kırma
Ünitesi’ birçok işlemin ardından yapılan çevre
düzenlenmesi ile çok özel ve güzel bir mekan
haline geldi. Yumurta üreticilerimiz ‘Yem Kırma Ünitesi’ ile yem ihtiyaçlarını karşılarken,
kivi ve diğer depolama ihtiyacı duyulan sebze
ve meyve üreticilerimizde hizmete girecek olan
‘Soğuk Hava Deposu’ ile ürünlerini koruyabilecek. Yapılan tüm bu çalışma ile ürünlerin
korunmasına büyük katkı sunarak üreticilerimizin bu anlamda rahat etmesini sağlayacağız.
Bizim tek derdimiz milletimiz. Milletimize bir
yandan yerel yönetim hizmetlerini sunacağız
bir yandan da hayatına 24 saat dokunabileceğimiz özel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Yapılan Soğuk Hava Deposu, Yem Kırma
Ünitesi ve Yumurta Paketleme Tesisi’nde ayrıca
50’inin üzerinde kişinin istihdam edileceği 3 tesis yükselmiş olacak. Yapılan tüm bu projelerin
milletimize ve Altınordumuza hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.

19

MEMLEKETİM ORDU HABER

Ordu’nun
Yemekleri
ULUSAL BASINDA
YER ALDI
Ordu Valiliği’nin daveti üzerine ilimize
gelen ve program çekimleri
gerçekleştiren “Görevimiz Yemek”
programının sunucuları ünlü gurme
Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal,
Ordu’nun yemek kültürünü ulusal
gazetelerdeki köşe yazılarında paylaştılar.
“Ordu, dereler ve yaylalar kenti.
Onun için şırıl şırıl, yemyeşil. Yaylaların güzelliği yanında İsviçre
köyleri halt etmiş. Ordu’nun doğası
kadar mutfağı da davetkâr. Ordulular, otu, sebzeyi çok severler. Mutfakları yeşil yeşil. Dünya vejeteryanlarının göz bebeği olmaya aday.’
diye tanımladı.
İşte Mehmet Yaşin’in Hürriyet
Gazetesi’nde yayınlanan yazısı:
Dereler, yaylalar, lezzetli yemekler
kenti Ordu, dereler ve yaylalar kenti.
Onun için şırıl şırıl, yemyeşil. Yaylaların güzelliği yanında İsviçre köyleri halt etmiş. Ordu’nun doğası kadar mutfağı da davetkâr. Ordulular,
otu, sebzeyi çok severler. Mutfakları
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yeşil yeşil. Dünya vejeteryanlarının
göz bebeği olmaya aday. Ot deyince
akla hemen Ege gelir ama Karadeniz bu konuda daha zengin.Teleferiğe
atlayıp Boztepe’ye çıktığınızda,
göreceğiniz manzara sizi Ordu’ya
sırılsıklam aşık eder. Ben öyle oldum. Boztepe’den bir baktım ki,
denize doğru uzanan dağların zirvesine kar oturmuş. Beyaz bulutlar
vadilere çökmüş, kalmış. Bulutların
üstündeki tepelerde beyaz badanalı
evler, düşlerdeki evlere benzemiş.
Bütün tepeler fındıklık. Bahar gelip
bunlar yeşerince, yamaçların yeşil
denize dönüşeceğini biliyorum.
Yamacın hemen kıyısını, mavi Karadeniz’in beyaz köpüklü dalgaları

dövüyor. Dalgalar henüz insaflı,
sakin. Delişmen günlerini de çok
görmüştüm onların. Ürkütücü
dalgalara dalıp, düşler kurduğum
olmuştur geçmiş fırtınalı günlerde.
Şöyle bir bakınca, Ordu’nun bir
zamanlar ne kadar güzel olduğu hemen anlaşılır. Yüzünü denize dönmüş beyaz boyalı konaklar bunun
şahididir. İnanmıyorsanız sorun
onlara! Ama yeni yapılan binalar
yok mu? Onlar işi bozmuş, Ordu’nun güzelliğine gölge düşürmüş.
Dereler ve yaylalar kenti
Kentin dışı da içi kadar güzel.
Perşembe yakınlarındaki Yason Kilisesi’nin bulunduğu yarımada, sun-

Mutfakta neler pişmez ki: Kabak kavurması, sakarca kayganası, fırın fasulye, pazı mücveri, soslu patlıcan, taze
bezelye kayganası, pancar diblesi, fasulye diblesi, galdirik
kavurması, pancar döşemesi, karalahana çorbası, mısır
çorbası, ısırgan çorbası, dikenucu kavurması, tirmit (mantar), kabak muhallebisi, fasulye turşusu. Dahası vardır da
benim gözüme bunlar çarptı.

duğu manzaralarla bir ömre bedel. Kiliseyi 1869’da bölgede
yaşayan Rumlar yaptırmış. Şimdi kapıları kapalı çünkü cemaati kalmamış artık. Yarımada’nın bir tarafından güneş
doğar, öte yanından ise batar. Karadeniz’in pembeye, kızıla
boyandığı bu sihirli anları buradan seyretmeye doyum olmaz.
Ordu, dereler ve yaylalar kenti. Onun için şırıl şırıl, yemyeşil. Yaylaların güzelliği yanında İsviçre köyleri halt etmiş.
Hele, ‘Sakin Şehir’ Perşembe’nin bir yaylası vardır ki, insanı sarıp sarmalar, bırakmaz. Ulugöl, sonbaharda etrafındaki ağaçların renklerini yansıtırken sihirli bir aynaya
dönüşür adeta. Kur gölün kıyısına çadırını, unut dünyayı
demek gelir insanın içinden.
Çiseli Şelalesi’nin berrak, turkuvaz suları insanı ölümsüz
kılar sanki!
KADINLAR SİHİRBAZ GİBİ
Ordu’nun doğası kadar mutfağı da davetkâr. Ordulular,
otu, sebzeyi çok severler. Mutfakları yeşil yeşil. Dünya vejeteryanlarının göz bebeği olmaya aday. Ot deyince akla
hemen Ege gelir ama Karadeniz bu konuda daha zengin.
Karadeniz’in doğası otu, sebzeyi baş tacı etmiş. Çünkü
arazi sarp olduğu için hayvancılık pek gelişmemiş. Uçsuz bucaksız tarlalar olmadığı için bakliyat da, buğday da
ikinci planda kalmış. Mutfaklar Karadeniz’in verdiği balık
ve yamaçlarda yetişen yeşilliklerle yetinmek zorunda kalmışlar.
Ordulular her türlü ottan, sebzeden lezzetli yemekler
yapabilme hünerine sahip. Özellikle Ordulu kadınlar bu
konuda adeta birer sihirbaz.

YEMEKLERİN BİRİ GİTTİ BİRİ GELDİ
İlk gittiğim yer, Boztepe’deki Radison Blu Oteli’nin restoranı oldu. Tüm Ordu’yu kuşbakışı gören bir restoran. Mutfağın komutanı Meral Hanım, masayı donattıkça donattı.
Önce Karadeniz’in olmazsa olmazı karalahana çorbasının
tadına baktım. Ardından her derde deva ısırgan otu çorbasından bir kaç kaşık aldım. İki çorba da hem damağımı
sevindirdi hem içimi ısıttı.
Masada ilgimi çeken yemeklerden biri de taflan kavurması
oldu. Taflanı ilk görüşte siyah zeytine benzetip, içimden,
“Ordulular yaman insanlar, zeytinden bile yemek yapmışlar” demiştim. Gerçekten de aynı siyah zeytin for-

mundaydı. Hatta tadı da zeytini andırıyordu. Bol soğanla
kavrulunca lezzetli bir yemeğe dönüşmüştü kara taflan
taneleri. Dikenucunun adını pek sevdim. Yörede melocan
olarak biliniyor. Çoban ekmeği diyenler de var. Balıkesir
civarında ise özlemekfilizi deniyor. Karadeniz sahilindeki
her ilde başka bir isim takılmış bu lezzetli dikene. Kavurması, turşusu yapılıyormuş ama benim aklım böreğinde
kaldı. Meral Hanım fazla yememem konusunda uyardı
çünkü fazlası ishale neden oluyormuş. Yemeklerin biri
kalktı biri geldi: Pezik kavurması, pancar diblesi, hoşkıran
kavurması, sakarca kayganası, kuymak. Tek etli yemek ise
patatesli yahni oldu. Bunun bayram yemeği olduğunu belirttiler.
ÇAY UZUNSAÇLI’DA İÇİLİR
Damağım tüm bu yemekler arasında en çok puanı, beyaz
peynir ve bol maydanozla yapılan kuru yufka böreğine
verdi.
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“

Karadeniz’de
pidenin yeri ayrı.
Pide herkesin
baştacıdır. Özellikle
pazar sabahları
herkes pidenin
başına oturur.
Adı konmamış bir
lezzet yarışı vardır
kentler arasında.

“
çöven kökü köpüğü ve cevizle yapılan özel bir tatlı yiyerek
damağımı şımarttım.

Çayı, dedesinden kalma asırlık ocakta kaynatır. Türk çayı
kullanır. Suyunu dağdaki kaynaklardan getirtir. Deterjan
bulaşmasın diye bardakları fındık kabuğunun külüyle
ovalar.
Aksi suratlı derler ama ben hep güler yüzünü gördüm.
İçtiğim çaylar bu sefer de çok lezzetliydi. Köftemi, Karadeniz’e doğru uzanan bir burun üzerindeki ‘Çaytepe
Köftecisi’nde yedim. Karadeniz mutfağında et kısıtlı ama
köftenin en lezzetlisini de Karadenizliler yapar. Hele dalga sesleri eşliğinde yiyorsanız, lezzet başka boyutlara tırmanır.
Ordu gezisinde gidilmesi gereken bir başka lezzet durağı
da ‘Vonalı Celal’dir. Oraya gittiğimizde Celal Bey kravatını
takmış bizi bekliyordu. Lokantanın girişi bir turşu müzesini andırıyordu. Kavanozlarda her şeyin turşusu vardı.
Vonalı bize denizden çıkanları ikram etti: Çıtır hamsi, çıtır tekir, çıtır mezgit. Özellikle mezgit oldukça lezzetliydi. Hamsili pilavı yine doya doya yedim. Üstüne de
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17 ÇEŞİT PİDE
Karadeniz’de pidenin yeri ayrı. Pide herkesin baştacıdır.
Özellikle pazar sabahları herkes pidenin başına oturur.
Adı konmamış bir lezzet yarışı vardır kentler arasında.
Ordulular en lezzetlisini kendilerinin yaptığını söylerler.
Samsunlular da, Giresunlular da, Bafralılar da, Espiyeliler de, Trabzonlular da aynı iddia da bulunurlar. Pide yemek için ‘Aktaşlar’a gittim. Saydım, mönüde 17 çeşit pide
vardı. Ben klasiklerini seçtim: Çift yumurtalı ve kıymalı,
kuşbaşı etli, Ordu yağlaması. Pideleri yerken damağımın
çatladığını hissettim. Bahar geldi, geliyor. Her yer otlarla
kaplanacak. Hem toplayın hem tadına bakın hem de Ordu’yla tanışın. Uzak değil, uçakla 1 saat 15 dakikada gidiliyor. Haberiniz olsun!
Programın diğer sunucusu Teoman Hünal ise Vatan
Gazetesi’nde yayınlanan yazısında; ‘Otlar, yahni, pide
Ordu deyince ilk akla gelen lezzetler. Hem müthiş doğası
ve nefis yemekleri için rotanızı Ordu’ya çevirin.’ diyerek,
Ordu’nun güzelliklerini ve yemek kültürünü yansıttı.
İşte Teoman Hünal’ın Vatan Gazetesi’nde yayınlanan
yazısı:
Karadeniz’in lezzet üssü-Teoman Hünal
Otlar, yahni, pide Ordu deyince ilk akla gelen lezzetler.
Hem müthiş doğası ve nefis yemekleri için rotanızı Ordu’ya çevirin.
Ordu’da teleferikle Boztepe’ye çıktığınızda çok güzel bir
manzarayla karşılaşırsınız. Yemyeşil tepelerin ardında
yükselen beyaz karlarla kaplı sarp dağlar. Karadeniz’in sularının dövdüğü bir kumsal ve dağların arasına sıkışmış

bir ovada sabah sisinin dağılmaya
başlamasıyla kendini göstermeye
başlamış bir şehir. Ve tepelerde göz
alabildiğine uzanan fındık ağaçlarının
arasına serpiştirilmiş kırmızı çatılı
evler. Ordu-Giresun il sınırında denizin üstündeki yapay bir adaya inşa
edilmiş havalimanı İstanbul’a sadece
bir buçuk saat mesafede ve Karadeniz’in bu güzel sahili tabiatıyla olduğu
kadar lezzetli yemekleriyle de ziyareti
hakkediyor.
Hani hep Ege otları diye tuttururuz
ya, Karadeniz’de de bir ot cenneti
ile karşılaşıyorsunuz. Karadenizliler
yamaçlarda, fındık ağaçlarının kenarlarında, neredeyse nerede yabani ot bulsalar, yiyorlar. Pezik (pazı),
kaldirik, melocan (dikenucu) gibi
Karadenizli olmayanlara isimleri yabancı olan bu otlar genellikle soğan,
sarımsak ve baharatlarla yağda kavruluyor. Boztepe’deki Radisson Blu otelde panoramik bir Ordu manzarasına
karşı Meral hanımın hazırladığı sofrada hem bu otlar, hem de nefis bir
patatesli dana yahni ile harika kuru
yufka böreği Ordu yöresel yemeklerinin çok iyi örnekleriydi.
PİDELERİ PARMAK ISIRTIYOR

Karadeniz denilince akla ilk gelen yemeklerden biri tabii ki pide. Ordu’da
çok iyi pide yapan yerler var. Aktaşlar
bu konuda en iddialı yerlerden biri.
Tamer Aktaş kendi tabiriyle “pideye
kafayı takmış”, masaya pideler geldikçe anlatmaya başladı: Ordulular
pideyi kahvaltıda yemeyi çok severlermiş, hatta Pazar günleri pidesiz
kahvaltı yapılması düşünülemezmiş.
En çok sevdikleri de içine yumurtanın sarısı kırılmış kıymalı pideymiş. İstanbul Göztepe’deki şubeleri
Nelipide’de karışık başta olmak üzere
bütün pideler yenirken Ordu’da bu
oran yüzde 80 gibi farkla kıymalı pidenin lehineymiş. Yani Ordu’da pideciye giderseniz sizi yabancı sanmalarını
istemiyorsanız kıymalı pide söyleyin
derim. Ordu’nun bir de kendine has
tostu var. 50 yıllık tostçu Kahraman’ın
şehir içindeki küçücük dükkanında
sucuk içinin dev tost ekmeklerine
sürülmesi ve peynir eklenmesiyle
yapılan Ordu tostu tadılmaya değer.
Acısı da, lezzeti de damağınızı uzun
süre meşgul ediyor.
Otlar, yahni, kıymalı pide, tost derken, peki bu sahil kentinde balık yok
mu diye sormaya başladıysanız, haklısınız, ve tabii ki var. Ordu’nun he-

men batısındaki Perşembe ilçesinin
eski ismi Vona imiş. Burada, karayolunun hemen kenarında denize hakim
bir kayalığın üzerine kurulu Ordu
klasiği Vonalı Celal’in yeri var. Vonalı Celal sirke 50 çeşit turşu yapıyor,
restoranının girişi de kavanoz kavanoz
turşunun sergilendiği adeta bir turşu
müzesi. Kızarırken kurutulmamış,
lezzetini yavaşça ağzınıza salan mezgit
tava yediğim en iyi balıklardandı. İçli
tava, yani hamsili pilav ise mekan gibi
bir Karadeniz klasiğiydi.
UZUN SAÇLI’DA ÇAY MOLASI
Karadeniz’e gelmişken çay içmeden
dönmek olmaz ve Ordu’da da çay
konusunda bir fenomen var: Uzun
saçlı. Ordu-Fatsa yolu üstünde kayalıkların üstündeki bu çaycıda 70
yaşındaki saçları beline kadar uzamış
dinç bir adam yıllardır asırlık antika
çay ocağında çay yapıyor. “Fındık kabuğu külünde demlenen çayı 15 dakika içinde içmelisin” diyor “Türkiye’nin
en iyi çayı”nı yaptığını söyleyen uzun
saçlı. Bir yudum alıyorum bardağımdan, çay güzel, manzara harika, neden
itiraz edeyim ki?
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KUMRULULAR DERNEĞİNDEN

“Afrin Şehitleri”

İÇİN ANLAMLI PROGRAM

“İstanbul
Kumrulular
Derneği14 Nisan Cumartesi
günü Afrin ve
tüm şehitlerimiz anısına bir
hatıra ormanı
adı altında
hemşerilerinin
katılımıyla fidan
dikme programı
düzenledi.”
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Program Beykoz Riva yolu üzerinde, Kanlıca
Orman İşletme şefliği tarafından tahsis edilmiş
alanda 52 adet şehidin resminin bulunduğu
fotoğrafların çam fidanlarının üzerine konulmasıyla başladı. Programa Ordef Başkanı Celalettin Dervişoğlu, Kurucu Başkanı Sabri Çelebi,
Kuyiad Başkanı Asım Zolan, Ündef Başkanı
Koray Maral, Sarıyer Ordulular Dernek Başkanı Ali Yaman, Belalan Köyü Dernek Başkanı
Yakup Ses, Akkuş ve Çevre Köyleri Dernek Başkanı Yüksel Mıhçı, Ordu Siyad Başkan Yardımcısı Arif Aydoğan, Ordef Yönetim Kurulu Üyesi
Seyyar Kaya, İETT Anadolu Yakası Garaj Müdürü Nihat Kömerik, Kanlıca Orman işletme
Şefi Muhammet Al Karakulak ve Kumrulular
Yönetim Kurulu Üyeleri ve aileleri katıldı. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Program
anında Ündef Başkanı Koray Maral tarafından
Afrin’deki bir karakola bağlanılarak karakol komutanına Afrin ve tüm şehitlerimiz için bir hatıra ormanı oluşturulduğunu söylediler, komutan
bu ve bunun gibi etkinlikler onları gururlandır-

dığını ifade etti. Ardından günün anlam ve önemine binaen Kumrulular Dernek Başkanı Celal
Zengince kısa bir bilgilendirme konuşması yaptı. Bu kampanyanın dernek yönetim kurulu üyesi Alper Yalın’ın fikri olduğunu söyledi ve geçen
zamanda bununla ilgili çalışmalar yapılarak bu
hatıra ormanı oluşturulması gerçekleşti dedi.
Emeği geçenlere ve bizleri bugünde yalnız bırakmayan tüm dernek başkanları ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.Konuşmanın ardından
fidan dikimine geçildi ve dikilen fidanların yanına şehitlerin ismi ve resminin olduğu plakalar bırakıldı. Fidan dikiminin ardından programa katılan misafirlere günün anlamına uygun,
Kumrulular Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Zekayi Alır’ın eşi Fatma Alır tarafından hazırlanan
Buğday çorbası, üzüm hoşafı ve buğday ekmeği
ikram edildi. Korgan Belalan Dernek Başkanı
Yakup Ses ve arkadaşları ise kendilerinin hazırladığı çaylarından da misafirlere ikram ettiler.
Buğday çorbası misafirlere Ordef Başkanı Celalettin Dervişoğlu tarafından ikram edildi.
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ORTAK

AKIL TOPLANTISI

“

Ordu Büyükşehir Belediye
Başkanı Enver Yılmaz, “Ortak
Akıl” toplantıları kapsamında
Ordu Dernekler Federasyonunun
(ORDEF) başkan ve yöneticileri, İstanbul’da faaliyetlerini
sürdüren derneklerin başkanları
ile bir araya geldi. Başkan Yılmaz’ın sunumunun ardından söz
alan katılımcılar, yaptıkları ortak
açıklamada “Gururlu ve onurluyuz”
dediler.

“

26

O

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda
gerçekleştirilen toplantıya Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak ve Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye
Başkanı Enver Yılmaz, Başkan Vekili Ahmet Çoruh,
Genel Sekreter Bülent Civelek, İlçe Belediye Başkanları, ORDEF Başkanı Celalettin Dervişoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İstanbul’da faaliyet gösteren
Dernek Başkanları katıldı.
BAŞKAN YILMAZ, “MODERN BİR KENT İNŞA
EDİYORUZ”
Toplantıda Büyükşehir Belediyesinin kurumsal
yapısı, personel gelir ve gider dengesi ile yatırımlarından bahseden Başkan Enver Yılmaz, Ordu
Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği ve yürütmekte olduğu onlarca projeyle ilgili bilgi verdi. Spor
tesislerinden altyapıya, asfalt yol çalışmalarından
sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok konuda

görseller eşliğinde sunum yapan Başkan Yılmaz, “Yerel seçimler döneminde verdiğimiz sözlerin 5 yılımız
dolmadan çok ilerisine geçtik. Her yönüyle yaşanabilir,
modern bir kent inşa ediyoruz. Üç buçuk yıl içerisinde
geldiğimiz noktaya baktığımızda, seçim dönemindeki
taahhütlerimizin çok ilerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz” diye konuştu.
“YAZ AYLARINDA NÜFUSUMUZ 2 MİLYONUN
ALTINA DÜŞMÜYOR”
Başkan Enver Yılmaz, yaptığı sunumun ardından Ordu ilinin, insanların yaşamaktan
mutluluk duyduğu bir memleket
olduğu ifadesini kullanırken, “İnşallah bu mutluluğumuz, insanlarımızın aidiyet duygusunun
pekişmesiyle birlikte daha da
artacaktır. İlimiz yaz ve kış
nüfusu itibarıyla farklılıklar
göstermektedir. Şu anda
750 bin olan nüfusumuz yaz
aylarında 2 milyonun altına
düşmemektedir. Özellikle
çevre yolumuzun açılmasıyla
ve toplu ulaşımın konforuyla
birlikte şehrimizde büyük bir
rahatlama göreceğiz” dedi.
“51 UÇAĞIN İNDİĞİ VE 7 BİN 500
YOLCUNUN TAŞINDIĞI GÜNLERE GELDİK”
Ordu ilinin turizm yatırımları, yaşanan değişim ve
dönüşümüyle birlikte bir cazibe merkezi hâline gelmeye
başladığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Şu anda ilimizin 4 adet 5 yıldızlı oteli var. Bunlara bu yıl 2 otel daha
eklenecek. Yıl itibarıyla 6 ayın üzerinde yüzde yüz doluluk
gerçekleşen ender illerden biriyiz. Geçen yıl gelen turist
sayısı 730 bin idi, bu yılki hedefimiz ise 1 milyon civarıdır.
Ordu Giresun Havalimanımız için ‘Havaalanı çalışır mı,
çalışmaz mı?, bir uçak inerse bayram edeceğiz.’ denilen
günlerden, geçtiğimiz hafta 51 uçağın indiği ve 7 bin 500
yolcunun taşındığı günlere geldik. Çok şükür her yönüyle
güzelliklerin konuşulduğu ve konuşulmaya devam edileceği bir şehirde yaşıyoruz. Bu vesileyle, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Başbakanımız, Bakanımız
ve Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde
konuştu.

“BUNCA YATIRIMIN YANINDA TÜM BORÇLARIMIZI SIFIRLADIK”
320 milyon TL’lik borç ile devraldıkları Büyükşehir Belediyesini bugün itibarıyla sıfır borçlu bir hâle getirdiklerini
ifade eden Başkan Yılmaz, “2014 yılında 200 milyon TL,
eski Ordu Belediyesinden ve 100 milyon TL de ilçe belediyelerinden gelmiş olup, toplam 320 milyon TL’lik borç
ile devraldığımız Büyükşehir Belediyemizin borçlarını
sıfırladık. Geride bıraktığımız üç buçuk yıl içerisinde 400
milyon TL’nin üzerinde yola ve 350 milyon TL’nin üzerinde de altyapıya yatırım yapmamıza rağmen, 2017
yılı sonu itibarıyla Büyükşehir Belediyemizi
borçsuz hâle getirdik” dedi.
ORDEF BAŞKANI DERVİŞOĞLU,
“GURURLU VE ONURLUYUZ”
ORDEF Başkanı Celalettin
Dervişoğlu ise Başkan Enver Yılmaz’a teşekkür ederek başladığı
konuşmasında, Ordu ilinde
yaşanan değişim ve dönüşümden onur duyduklarını ifade
etti. Yaptığı konuşmada toplantı
için İstanbul’dan Ordu iline gelirken yaşadıkları bir anekdotu da
anlatan Dervişoğlu, “İstanbul’dan
ilimize gelirken Terme’de verdiğimiz
molada ilginç bir diyalog yaşadık. Trabzonlu bir arkadaşımız bizleri gördüğünde,
‘Sizin Büyükşehir Belediye Başkanınız çok aktif
ve hızlı. Ordu ili olarak bizlerden çok öne geçmişsiniz.
Sanırım toplu ulaşım sistemini hizmete alma törenine
gidiyorsunuz. Sizin Belediye Başkanınızı bize mi transfer etsek?’ dedi. Bundan da anlaşılacağı üzere çevre iller
de bizleri çok yakından takip ediyor. Ordu’muz yaşadığı
gelişimle de göze çarpmaya başladı. Bizi artık rakip görmeye başladılar. Bu diyalog bizleri gururlandırdı ve onurlandırdı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak,
İstanbul’daki toplantıların devam edeceğini söylemeniz
bizler için çok önemli. Biz gurbette Ordu ilimizin adını en
güzel şekilde taşımaya çalışıyoruz. Sizlere çalışmalarınızda
başarılar diliyor ve teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Ortak Akıl Toplantısı, katılımcıların görüş ve önerilerini
aktardığı konuşmaların ardından sona erdi.
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Sefa TURAN
Memleketim Ordu Dergisi
Proje Koordinatörü

Biz Çocukken...
İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının manevi
havası, beni çok eskilere götürdü ve sizlerle şu tatlı
günleri anımsatan alıntıyı paylaşmak isterim;
Bizim çocukluğumuzda annelerimiz çalışmazdı.
Okuldan eve geldiğimde boynumdaki anahtarla
kapıyı hiç açmadım… Hatta babamın bile anahtarı
yoktu. Annem evimizin bir parçası gibiydi, hep evdeydi. Her yere birlikte giderdik, zaten öyle çok da
gidilecek bir yer yoktu ki. . . En büyük eğlencemiz
sokaklarda oynamaktı. Sokakta oynamak diye bir
kavram vardı yani. Cafelerde, alışveriş merkezlerinde buluşmazdık. Okula arkadaşlarımızla gider,
birlikte çıkar, oynaya, zıplaya yürüyerek gelirdik. Servis falan yoktu. Ayakkabılarımız eskirdi. Hatta
öyle olurdu ki; çantalarımızı kaldırımlara
koyar oyuna bile dalardık. Annelerimiz bu durumu bildiklerinden
kardeşlerimizle bizlere ekmek arası bir şeyler hazırlar gönderirdi.
Mahallemizdeki teyzeler annemiz
gibiydi. Susayınca girer evlerine su
içerdik. Ya da pencereden bize bir
sürahi bir bardak uzatırlar, hepimiz aynı bardaktan kana kana
içerdik. Kısacası evine gidip gelen
elinde mutlaka yiyecekle dönerdi.
Anneleri o arada çocuğuna verdiği şeyden bizlere de gönderirdi. Bu
bazen bir kurabiye, bazen bir meyve
olurdu. Cebimizde harçlığımız olduğunda düşmesin diye çıkarır çantamızın üstüne
koyar oyun bitince geri alırdık.
Çok garip ama kimse almazdı. Sokaklarımız evimiz
kadar güvenli idi. Düşünce kaldırırlar, kavga edince
barıştırırlardı bizi... Polisler gelmezdi kavgalarımı-
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za, zabıtlar tutulmazdı. Sonra kavgalarımız da öyle
ustura, falçata ile olmaz, onlar nedir bilmezdik bile,
asla kanla falan da
bitmezdi, en fazla saçlarımızdan çeker, hayvan adları sayar, tekme atar, yine oyuna dalardık. Birbirimizin suyundan içer, elmasına diş atardık. Misket
oynamaktan parmaklarımız kanar yine de
mikrop kapmazdık. Azar işitip, acillere taşınmazdık. Düşerdik ekmek çiğner basarlardı alnımıza,
oyuna devam ederdik. Röntgenlere, ultrasonlara girmezdik. Ben bizim çocukluğumuzu çok özledim.
Sokaklarımız ruhsuzlaştı sanki. Komşumu tanımıyorum ama evinin camında, temizliğe gelen kadını
haftada bir görür kolay gelsin der konuşurum. Onun dışında orada kim oturur hiç
bilmem. Evimizi kendimiz temizlerdik, kapı
silmece;bilmem kaç kuruş hepimizin elinde
bezler güle oynaya bitirirdik işleri. Evlerimiz var, içinde yaşayan yok. Parklarımız
var, içinde oynayan çocuk yok. Ama her yıl
sökülüp yenilenen kaldırımlar, lüks binalar,
ışıl ışıl vitrinler, girip çıkan yapay insanlar...
Ruh yok, buz gibi buz, bu biz değiliz.. Tahta
iskemlelerimizde oturan yaşlılarımız, onlara dede, nene diye hatırını soran çocuklarımız yok oldu. Ben kapılarında ‘ vale’lerin,
‘bady’lerin beklediği
yerlerden hep korkmuş çekinmişimdir. Kapısını çarparak örtüyor diye çocuğuna kızıp,
taksitini bitiremediği arabanın anahtarını,
hiç tanımadığı birine vermek ters gelir bana.
Benim değildir bu kültür. Ne ruhuma, ne kültürüme ne de cüzdanıma hitap eder.
Nedir bunlar? Reklamlarla desteklenen beyni, ruhu
ele geçirilmiş insanlar olduk. Birbirimize yabancı,
yalnızlıklarımızla yaşar olduk. İyi de neden böyle olduk ? Biz mi istemiştik? Yoksa birileri mi böyle istedi?..
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ORSİYAD İŞ DÜNYASINI
İFTARDA BULUŞTURDU
“Ordulu Sanayici İş
Adamları ve Yöneticileri Derneği(ORSİYAD), geçtiğimiz
yıllarda olduğu gibi
gelenekselleştirdiği
iftar programını yine
Bahariye
Mevlevihanesinde
gerçekleştirdi.”
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Eyüp Bahariye Mevlevihanesinde, Ordulu üst düzey
İşadamları, Yöneticileri ve Bürokratlar biraya geldi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri
KAYNAR, İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Heyeti Başkanı Mehmet GÜNEY, Ordu
Dernekler Federasyonu Başkanı Celaleddin DERVİŞOGLU, AKİT TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent SARIDIKEN, Kahraman Kazan Belediye Başkan
Yardımcısı Nihat ŞEN, AK Parti İstanbul İl Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Akın İLHAN, Ordu Günleri Ağası
Mehmet TEPE başta olmak üzere çok sayıda İş Adamı, Avukat, Hekim, Malimüşavir, Yönetici, Bürokrat,
Yazar, Basın ve STK temsilcileri katılım sağladı.
Sponsorluğunu Mutlu Turizm İnşaat’ın sahibi Yusuf
Mutlu’nun yaptığı iftar programı, Ahmet Ali Gencel Hoca’nın Kur-an’ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha
sonra ORSİYAD Başkanı Zeki Bakar kürsüye çıkarak
misafirlerine Hoşgeldiniz dedi ve gündeme dair açıklamalar yaptı. Bakar konuşmasında, yaklaşan 24 Haziran seçimleri sürecinde herkesin olduğu gibi ORSİYAD ailesi olarak kendilerinin de sürece fikirlerini
açıkça beyan etmelerinin doğru olacağına inandığını
ve iş adamları olarak istikrardan yana tavır alıp büyü-

meye ve ilerlemeye devam diyeceklerini söyledi.
Daha sonra kürsüye çıkan programın sponsoru Mutlu Turizm İnşaat’ın sahibi Yusuf Mutlu’da konuşmasında özellikle son günlerde yükselen dolara dikkat
çekerek ‘’Demek ki birileri ülkemizde iktidarı değiştirmek istiyor ki bu kadar çok dış müdaheleye muhatap kalıyoruz. İnşallah Türkiye 24 Haziran ‘dan sonra
bu dış mihraklara ülkemizin gücünü bir kez daha
gösterecektir’’ dedi.
Kürsüye son olarak İnsan ve Medeniyet Hareketi
Yüksek İstişare Kurulu Heyeti Başkanı Mehmet Güney geldi. Güney konuşmasında birlik ve beraberliğin
öneminden bahsederek burada kendilerinin sağlam
inançlı ilim ve bilim adamlarının yetişmesine öncülük ettiklerini ve tüm orduluların evlatlarını burada
görmek istediklerini söyledi. Güney ayrıca güncel
konulara da işaret ederek 24 Haziran’da Türkiye’nin
önemli bir karar vereceğini ve artık yeni bir sistemle
gelişmeye, ilerlemeye ve büyümeye devam edeceğini
söyledi.
Konuşmaların ardından programın sponsorlarına
plaket takdim edildi ve toplu hatıra fotoğrafları ile
program sona erdi.
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BOZTEPE'YE 8 KİLOMETRELİK
“Merdiven Projesi” HAZIR
DÜNYANIN EN UZUN MERDİVENİ OLACAK
Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu'nun
turistik mekânlarından Boztepe'ye merdivenle çıkılabilmesi için dünyanın en uzun merdivenlerinden birini yapmak üzere proje hazırlandığını söyledi.
BOZTEPE’YE 12 BİN 500 BASAMAKLI
MERDİVENLE ÇIKILACAK
Altınordu ilçesi ile 530 rakımlı Boztepe arasında
uygulanması planlanan merdiven projesinin hazır
olduğunu ifade eden Başkan Enver Yılmaz, "Boztepe’ye teleferikle ulaşımdan sonra şimdi de yaklaşık 8
kilometre uzunluğunda ve 12 bin 500 basamaklı merdivenle çıkılabilecek. Hazırladığımız proje şimdiden
Ordululardan tam not aldı" dedi.
Merdiven projesinin büyük titizlikle hazırlandığını
belirten Başkan Yılmaz, projeye kısa sürede başlamayı planladıklarını kaydetti.
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MERDİVEN PROJESİ TURİST SAYISINI İKİYE ,
ÜÇE KATLAYACAK
Başkan Enver Yılmaz Boztepe'nin dört mevsim turist
çektiğine işaret ederek, "Deniz seviyesinden Boztepe'ye ulaşacak merdiven, dünyanın en uzun merdivenlerinden biri olacak. Beklentimiz bu projenin
tamamlanmasının ardından, Boztepe'ye gelen turist
sayısını ikiye, üçe katlamak. Boztepe'miz için geliştirdiğimiz merdiven projesiyle hem ilimiz hem de bölgemiz yeni bir cazibe merkezi hâline gelecek. Projede
kısa sürede ihaleye çıkılacak ve ardından da çalışmalara başlanacak” şeklinde konuştu.
SIRADA MACERA PARKI PROJESİ VAR
Başkan Yılmaz, Boztepe'ye yapılması planlanan Macera Parkı Projesi'nin de hazır olduğunu ifade ederek,
merdivenle birlikte bu projeyi de Orduluların hizmetine sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Abdi İpekçi Cad. Yüksel Emintaş San. Sit. Kat: 2 No: 131 Bayrampaşa / İSTANBUL
Tel: (0212) 612 87 52 - 501 07 06 Faks: (0212) 612 87 46 e-mail: anil_plastik@mynet.com
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STİRİDYE MANTARI
YETİŞTİRİCİLİĞİ YAYGINLAŞIYOR
Ordu’nun Fatsa ilçesinde istiridye mantarı yetiştiriciliğine her
gün yeni bir üretici eklendiğini söyleyen Fatsa İlçe Tarım, Gıda
ve Hayvancılık Müdürü Erkan Ayaz, “Bölgede alternatif ürün
çalışmaları kapsamında kompost ve kütükte istiridye mantarı
yetiştiriciliğine her gün yeni bir çiftçi ekleniyor” dedi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde istiridye mantarı yetiştiriciliğine her gün yeni bir üretici eklendiğini söyleyen Fatsa
İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürü Erkan Ayaz,
“Bölgede alternatif ürün çalışmaları kapsamında kompost ve kütükte istiridye mantarı yetiştiriciliğine her
gün yeni bir çiftçi ekleniyor” dedi.
İlçeye bağlı Bucaklı Mahallesi’nde 26 adet kavak
ağacı kütüğünde Turan Öz adlı çiftçi istiridye mantarı yetiştiriciliği ile ilgili bir çalışma yürütüldüğünü
söyleyen Erkan Ayaz, “Kavak kütüğü üzerine ekilen
mantar miselleri üç aylık bir bekleyişin ardından hasat
edilecek duruma gelmiş olup üretim sezonunda kütüğün büyüklüğü ile orantılı ortalama 4-10 kg arasında
mantar elde edilecek. Bir yıllık üretim
periyodunda beklenen toplam
üretim 250-450 kg arasındadır. Kompostta istiridye
mantarı (kayın mantarı) yetiştiriciliğinden
farklı olarak kayın
ağacında yetiştiricilik
bir kerelik misel ekiminde beş yıllık uzun
süreli bir hasat imka-
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nı tanımaktadır. Bakım, hastalık ve zararlı kontrolleri kolay olan bu mantarlar yetiştiricilikte bölgemizde
fındık hasadının olmadığı dönemlerde üretim imkanı
sağlamaktadır. Üreticimize teknik destek ilçe müdürlüğümüz personellerinden Ziraat Mühendisleri Fatih
Kale, Güzin Yıldız ve İrfan Susak tarafından verilmiş
olup, kayın ağacı kütükleri için uygun ortam şartları
hazırlama, mantar oluşumunda iklim isteklerine göre
nem, ısı ve ışık kontrolü ve diğer yetiştiricilik faktörleri hakkında bilgiler verilerek, misel oluşumu ve mantar çıkışları yerinde kontrol edecekler. Üreticilerimize uzun yıllar verilen eğitimlerle ek bir gelir kaynağı
haline gelen istiridye mantarı ve diğer kültüre alınmış
mantar yetiştiriciliği kısıtlı tarımsal üretim çeşitliliğine
sahip bölgemizde önemli bir ürün olmuştur. Çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda
istiridye mantarı yetiştiriciliği ile ilgili
eğitim çalışmaları verilmeye devam
etmekte olup ayrıca nisan dönemi
genç çiftçi projesi kapsamında 60
çiftçiye mantar yetiştiriciliği kursuda verilecektir” diye konuştu.
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KARADENİZ’İN
EN KALKINAN
İLİ “Ordu”
36

“

Ordu, Doğu Karadeniz’in son yıllarda
en hızlı kalkınan şehridir, bize düşen bu
gelişmelere katkıda bulunmak ve taşın
altına elimizi koymak olacaktır.

“HAVALİMANI SOSYAL GELİŞMEYİ
HIZLANDIRDI”
Ünal, “Son yıllarda Ordu’nun aldığı hizmetler
nüfus artışının yanı sıra ekonomik ve sosyal yönden sevindirici gelişmeleri de beraberinde getirdi.
2006 yılında Ordu Üniversitesinin faaliyete başlamasıyla öğrenci sayısı 20 binleri geçti. Yılların
sorunu olan Karadeniz sahil yolu yapılması gelişme sürecini hızlandırdı. Bu süreç Ordu-Giresun
Havalimanının yapılmasıyla büyük ivme kazandı.
Yılda 1 milyonu aşkın yolcuya hizmet verir hale

“

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Meclis Başkanı Ufuk Ünal, geçmiş yıllarda Trabzon ile Samsun arasına sıkışmış, ekonomik ve sosyal yönden
durgun bir süreç yaşayan kent olarak bilinen Ordu'nun son yıllarda bölgenin en hızlı kalkınan şehri olduğunu söyledi.
Ordu son yıllarda kalkınmadan büyük ölçüde pay
aldığını, Büyükşehir olunmasıyla bu kalkınmanın
hızlandığını belirten OTSO Meclis Başkanı Ufuk
Ünal, bu kalkınma sürecinin şehrin ekonomik ve
sosyal dengesini de değiştirdiğini belirtti. Özellikle
Ordu-Giresun Havalimanının bu sosyal kalkınma
ve gelişmenin itici gücü olduğunu da vurgulayan
Ünal, turizminde bundan payını aldığını kaydetti.

gelen havalimanı ile birlikte şehrin ekonomik ve
sosyal ufku genişledi. Turizm, otelcilik, akaryakıt,
fındık ve inşaat sektörleri canlandı. Özellikle turist
sayısında büyük artış yaşanması ilimiz turizmi açısından sevindirici oldu. 2016 yılında Ordu'ya gelen yerli ve yabancı turist sayısı toplamda 602 bin
466 iken bu sayı 2017 yılında 704 bin 689'a ulaştı.
Bu gelişmeler ekonomik ve sosyal yönden gelecek
için umut verici gelişmelerdir” dedi.
“ELIMIZI TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ”
Halen inşaatı süren çevre yolunun bu yıl, 140 yıllık hayal olan Karadeniz-Akdeniz yolunun Ordu
etabının da gelecek yılsonunda hizmete gireceğini
belirten Ünal, halen fizibilite çalışmaları süren Ünyeport’un da hizmete girmesiyle Ordu’nun geleceği doğru sevindirici bir şekilde yol aldığına dikkat
çekerek, “Bunların yanında hızlı trenin Bolaman’a
kadar getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Ordu
Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin
son 3 yıldır ilçelerde hızlı bir yatırım sürecinde olması da bu gelişmeyi katlayan gelişmelerdir. Bize
düşen ise bir sivil toplum kuruluşu ve tüzel kurum
olarak bu gelişmelere katkıda bulunmak ve taşın
altına elimizi koymak olacaktır” diye konuştu.
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Doğu Karadeniz
Bitkilerin Gen
Merkezi
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Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Özgür Eminağaoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu 4 binden fazla bitki türü ile
Avrupa’nın birçok ülkesinden daha zengin olduğunu söyledi.
Ordu’nun Melet Irmağı ile Gürcistan arasında
kalan bölge olarak nitelendirilen, Türkiye’nin en
fazla yağış alan, yaklaşık 4 bin metre yüksekliğe
kadar uzanan dağları ile bilinen Doğu Karadeniz
Bölgesi’nin bitki genetik kaynakları açısından
Türkiye’de bulunan 5 mikro-gen merkezinden
biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, “Doğu Karadeniz Bölgesi sahip olduğu 400’den fazla endemik bitki zenginliği bakımından Avrupa ülkeleri ile mukayese edilecek
düzeydedir. Bölgede saptanan 600 nadir bitkinin
80’i küresel ölçekte tehlike altında, 150’si Avrupa
ölçeğinde tehlike altında ve 370’i ise ulusal ölçekte tehlike altındaki taksonlardır” dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesinin bir kısmının da kapsayan Kafkasya, Uluslararası Çevre Koruma Örgütü (CI), Dünya Bankası (WB) ve Küresel Çevre
Fonu (GEF) tarafından dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ve aynı zamanda tehlike altındaki en önemli “34 Biyoçeşitlilik Sıcak
Noktası”ndan biri olarak tanımlandığına dikkat
çeken Eminağaoğlu şunları söyledi: “Doğu Karadeniz Bölgesi ayrıca elma, armut, kiraz, erik, kardelen gibi bitkilerin mikro gen merkezidir. Artvin, sahip olduğu 2 bin 727 bitki türü ile yalnızca
Doğu Karadeniz Bölgesi’nin değil, aynı zamanda
Türkiye’nin en fazla bitki türüne sahip ilidir. Rize’de bin 518, Trabzon’da bin 375, Gümüşhane’de
980, Giresun’da 463 ve Ordu’da 309 bitki türü
bulunmaktadır. Bölge, bitki genetik kaynakları
yönünden çok özel bir konumda bulunmaktadır.
Bölge ülkemizde bulunan 5 mikro-gen merkezinden birisidir.”
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Sabri ÇELEBİ

İstanbul’un Demografik Yapısı

Uzun yıllardır içinde yaşadığımız Metropol İstanbul’un demografik yapısını, tez çalışmamdan bir
kısmını önemli bulduğum için sizinle paylaşmak
istiyorum.
Göç veren iller ve bölgeler olduğu gibi birtakım
cazibesiyle İstanbul’un da göç alan bir il olduğu
görülmektedir. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte sanayileşme hamleleriyle ve tarımda da makinalaşmanın yaşanması sonucu iş gücü fazlasının
oluşması, şehirlerdeki sanayinin iş gücü açığı olması 1946’dan sonra çok partili hayata geçilmesiyle doğudan batıya doğru yoğun bir göç dalgasının başladığı görülmektedir. Günümüze kadar
İstanbul ilinde iş, aş, okul ve sağlık hizmetlerine
ulaşmada imkanlarının daha çok olması hızla göç
almasına sebep olmuştur. En çok göç alan illerin
başında gelmektedir.
2016 yılı sonu TUİK verilerine göre Karadeniz
bölgesi en fazla göç veren bölgedir. Kökeni itibariyle nüfus kayıtları gelinen illerde olmak ve adrese dayalı nüfus sayımı sonrasında İstanbul’da
oluşan nüfus, gelinen il ve bölge adıyla ve çoktan
aza doğru sıralamasıyla; Kastamonulular 557.166
kişiyle 3. sırada, Ordulular 510.976 kişiyle 4. sıra-
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da, Giresunlular 487.587 kişiyle 5. sırada, Tokatlılar 473.252 kişiyle 6. sırada, Samsunlular 426.629
kişiyle 7. sırada, Trabzonlular 408.602 kişiyle 9. sırada, Sinoplular 375.476 kişiyle 11. sırada, Rizeliler 305.511 kişiyle 13. sırada, Amasyalılar 179.080
kişiyle 23. sırada Çorumlular 176.121 kişiyle 24.
sırada, Gümüşhaneliler 137.508 kişiyle 32. sırada,
Zonguldaklılar 124.546 kişiyle 36. sırada, Bayburtlular 115.928 kişiyle 39. sırada, Bartınlılar 99.576
kişiyle 44. sırada, Karabüklüler 96.157 kişiyle 46.
sırada, Artvinliler 84.780 kişiyle 53. sırada, Bolulular 66.652 kişiyle 57. sırada ve Düzceliler 48.456
kişi olmak üzere Karadenizlilerin 4.674.003 nüfusuyla İstanbul nüfusunun %31.9’unu oluşturdukları görülmektedir.
TUİK verilerine göre Marmara Bölgesi’nden göç
veren iller sıralamasında; 2.156.043 ile 1. sırada İstanbullular, Sakaryalılar 137.035 kişiyle 33. sırada,
Kırklarelililer 118.054 kişiyle 37. sırada, Tekirdağlılar 117.339 kişiyle 38. sırada, Edirneliler 108.899
kişiyle 40. sırada, Balıkesirliler 102.047 kişiyle 42.
sırada, Bursalılar 100.757 kişiyle 43. sırada, Çanakkaleliler 76.511 kişiyle 55. sırada, Kocaelililer
58.025 kişiyle 60. sırada, Bilecikliler 37.185 kişiyle 69.sırada ve Yalovalılar 21.574 kişiyle 78. sırada
olmak üzere 3.033.469 kişiyle İstanbul’da yaşayan
Marmaralılar olarak İstanbul nüfusunun %20
.7’sini oluşturdukları görülmektedir.
İstanbul’a göç veren iller sıralamasında Doğu
Anadolu Bölgesi; Erzurumlular 409.701 kişiyle
8. sırada, Malatyalılar 407.968 kişiyle 10. sırada,

Erzincanlılar 307.919 kişiyle 12. sırada, Karslılar 285.988
kişiyle 14. sırada, Ardahanlılar 248.229 kişiyle 15. sırada,
Bitlisliler 215.526 kişiyle 18. sırada, Vanlılar 204.122 kişiyle 20. sırada, Ağrılılar 181.933 kişiyle 22. sırada, Muşlular 153.496 kişiyle 28. sırada, Elazığlılar 149.468 kişiyle
29. sırada, Bingöllüler 137.648 kişiyle 31. sırada, Iğdırlılar
92.225 kişiyle 49. sırada, Tunceliler 86.324 kişiyle 52. sırada ve 13.396 nüfusuyla 80. sırada Hakkarililer olmak üzere
2.893.943 nüfusla ve İstanbul nüfusunun %19.75’ini oluşturan Doğu Anadolululardır.
İç Anadolu bölgesinin illeri olarak; Sivas 758.208 nüfusla 2.
sırada, Çankırı 166.216 kişiyle 25. sırada, Kayseri 157.948
kişiyle 26.sırada, Konyalılar 156.916 kişiyle 27.sırada, Yozgatlılar 145.822 kişiyle 30. sırada, Ankaralılar 94.947 kişiyle 47. sırada, Niğdeliler 93.937 kişiyle 48. sırada, Nevşehirliler 91.638 kişiyle 50. sırada, Eskişehirliler 55.414 kişiyle
62. sırada, Aksaraylılar 48.181 kişiyle 64. sırada, Kırşehirliler 46.237 kişiyle 67. sırada, Kırıkkaleliler 34.937 kişiyle
71. sırada ve Karamanlılar 26.777 kişiyle 76. sırada olmak
üzere 1.877.179 kişiyle İç Anadolu bölgesinin İstanbul nüfusunun %12.81’ini oluşturduğu görülmektedir.
Güneydoğu illerinden Mardinliler 231.816 kişiyle 16. sırada, Siirt 227.479 kişiyle 17. sırada, Diyarbakır 209.260
kişiyle 19. sırada, Adıyaman 190.491 kişiyle 21. sırada,
Batman 135.861 kişiyle 34. sırada, Şanlıurfa 126.408 kişiyle 35. sırada, Gaziantepliler 82.750 kişiyle 54. sırada, Kilisliler 39.219 kişiyle 68. sırada ve 3.657 kişiyle Şırnaklılar

70. sırada olmak üzere toplamda 1.279.856 kişiyle İstanbul nüfusunun %8.7’sini Güneydoğuluların oluşturduğu
görülmektedir.
Akdeniz bölgesinden Kahramanmaraşlılar 102.631 kişiyle 41. sırada, Hataylılar 97.604 kişiyle 45. sırada, Adanalılar 89.687 kişiyle 51. sırada, Mersinliler 59.397 kişiyle 58.
sırada, Ispartalılar 56.129 kişiyle 61. sırada, Antalyalılar
46.262 kişiyle 66. sırada, Osmaniyeliler 30.562
kişiyle
74. sırada, Burdurlular 9.520 kişiyle 81. sırada ve toplamda 491.792 kişiyle Akdenizliler olarak İstanbul nüfusunun
%3.3’ ünü oluşturdukları görülmektedir.
Ege bölgesi illerinden İzmir 70.359 kişiyle 56. sırada, Afyonlular 59.367 kişiyle 59. sırada, Manisalılar 47.207 kişiyle 65. sırada, Denizlililer 31.464 kişiyle 72. sırada, Kütahyalılar 31.233 kişiyle 73. sırada, Aydınlılar 29. 824 kişiyle
75. sırada, Uşaklılar 21.634 kişiyle 77. sırada ve 15.359 kişiyle 19. sırada Muğlalılar olmak üzere toplamda 306.447
kişiyle İstanbul nüfusunun %2.1 ’ini oluşturdukları görülmektedir.
Yapılan bu çalışmada ve incelemede göç hareketlerinin
toprak verimliliğiyle de bağlantılı olduğu görülmektedir.
Güneydoğu Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi
ve Trakya illerinin daha az göç verdiği görülmektedir.
Hoşça kalın, dostça kalın...
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POLİS HAFTASI’NIN 173.
YILI KUTLANDI
Ordef’in Mecidiyeköy’deki merkezinde aylık
toplantısı Üye derneklerin katılımıyla gerçekleşti.
Toplantının konuğu ise Polis Haftası nedeniyle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize İşler Şube
Müdürü Ordulu hemşerimiz Murat Mutlu oldu.
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“ Polis;asker kadar disiplinli,

hukukçu kadar hukuk adamı,
bir anne kadar şefkatli
olmalıdır.

“

Ordef ’in Mecidiyeköy’deki merkezinde aylık toplantısı
Üye derneklerin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının
konuğu ise Polis Haftası nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize İşler Şube Müdürü Ordulu
hemşerimiz Murat Mutlu oldu.
Toplantı Başkan Celalettin Dervişoğlu ve Genel Sekreter
Sezer Turan, Ünye Dernekler Federasyonu Başkanı
Avukat Koray Maral, Fatsalılar Dernek Başkanı Osman
Cayak ve Ordef üye dernek başkanlarının katılımıyla başladı. Toplantının başında misafirlere Zekai Alır
tarafından organize edilen tavuklu pilav ikram edildi.
Toplantının açılış konuşmasını Ordef Başkanı Celalettin Dervişoğlu ve Genel Sekreter Sezer Turan yaptı.
Polis teşkilatının 173. yıldönümü sebebiyle toplantıya
davet edilen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize
işler Şube müdürü Murat Mutlu’ya hoş geldin dedi
günlerini kutladıktan sonra günün anlamına hitaben
konuşmak üzere Murat Mutlu’yu misafirlerle beraber

bıraktı. Şube Müdürü Murat Mutlu, bu günde böyle bir
toplantıda olmaktan memnuniyetini belirtikten sonra
mesleki birikim ve tecrübelerini anlattı. Mutlu kendisine sorulan soruları yanıtladıktan sonra programdan
ayrılarak teşekkür etti.
Başkan Celalettin Dervişoğlu bugün ki toplantının
önemli konularından birinin de iki adet Ordulu
derneğimiz, Korgan Belalan ve Gaziosmanpaşa Ordulular Derneği’nin Ordef ’e katılma kararlarının olduğunu açıkladı. Korgan Belalan Derneği Başkanı Yakup
Ses ve Gazi Osmanpaşa Ordulular Derneği temsilcileri
toplantıda hazır bulunarak bu katılım gerçekleşti. Programda sürpriz olarak da üye derneklerden olan Kumrulular Dernek Başkanı Celal
Zengince’nin doğum günü olması sebebiyle yaş günü
kutlaması yapıldı. Program fotoğrafların çekilmesiyle
sona erdi.
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ODÜ’de İKİ SÜPER
JENERATÖR KEŞFİ
Ordu Üniversitesi’nde yenilenebilir
enerji kaynakları bulma kapsamında
yürütülen çalışmalarda iki adet
jeneratör sistemi keşfedildi.
Keşfi yapılan jeneratörlerden birisi 50 W gücünde
elektrik enerji üretirken diğeri ise fresnel mercekler
yardımı ile solar enerjiyi 20 kat yoğunlaştırarak oluşan
ısı enerjisini termoelektrik dönüştürücüler yardımı ile
elektrik enerjisine dönüştürüyor.
Ordu Üniversitesinde yenilenebilir enerji alanında akademik ve ticari değeri yüksek katma değerli ürünler geliştirmek ve ülkenin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla yürütülen projelerin sayısı her geçen gün artıyor.
Dünyada hızla artan enerji kullanımı, tükenen doğal kaynaklar, küresel ısınma, iklim değişiklikleri gibi
sebeplerin yenilenebilir kaynakların kullanılmasını
zorunlu hale getirmesiyle birlikte ODÜ’de bu alanda
yürütülen çalışmalara hız verildi. Bu kapsamda Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından yenilenebilir
enerji üretimi alanında yapılan 20 araştırmaya destek
verildi. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ODÜ
Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ali Ekber Özdemir ve Doktor Öğretim Üyesi Sibel
Akkaya Oy ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim
üyelerinden oluşan ekip tarafından 5 araştırma projesi
tamamlandı. Bu projelerden 2’si için ise patent başvurusu gerçekleştirildi.
İKİ SÜPER JENERATÖR
Proje ekibi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde
50 W civarında elektriksel güç üretme kapasitesi olan
bir deneysel jeneratörün imalatı tamamlandı. Elektrik
enerjisi üretiminin yanı sıra aynı zamanda sıcak su sağlama özelliğine sahip olacak yapıda olan jeneratör, hareketli parça içermediğinden 20 yıllık bir çalışma ömrüne sahip bulunuyor.
Tasarımı tamamlanan bir diğer jeneratör ise fresnel
mercekler yardımı ile solar enerjiyi 20 kat yoğunlaştıra-
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rak oluşan ısı enerjisini termoelektrik dönüştürücüler
yardımı ile elektrik enerjisine dönüştürüyor.
Bu buluşların yanı sıra ODÜ Öğretim Üyesi Ali Ekber
Özdemir, yönettiği bir yüksek lisans tezi kapsamında
dalga enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi
prensibine uygun olarak çalışan ve literatürde bulunmayan yeni bir jeneratör tasarımı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
YENİ KEŞİFLER YOLDA
ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, dünyanın ekolojik kapasitesi düşünüldüğünde enerji verimliliğinin
artırılmasının şart olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda
bilimsel araştırmalar yürüten kurumların enerjiyi kesintisiz, güvenilir, temiz ve ucuz yollardan bulma, bu
kaynakları çeşitlendirme ve yenilenebilir enerji çalışmalarına öncülük ettiğini kaydeden Yarılgaç, şöyle konuştu: “Çevreye zarar vermeyen doğal, temiz ve sürekli
yenilenebilir enerji türlerinin başında rüzgâr, güneş,
biyolojik, su ve dalga enerjisi gelmektedir. Dalga enerjisi, ilk yatırım ve bakım giderlerinden başka masrafı
olmayan, girdi bedeli gerektirmeyen, doğaya her hangi
bir kirletici bırakmayan, ucuz, temiz, çevreci ve büyük
potansiyele sahip bir enerji kaynağı olarak ön plana
çıkmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye için
de dalga enerjisi, enerji sıkıntısı çektiğimiz şu günlerde ve ileriki yıllarda bir çözüm olabilecek durumdadır.
Bu çerçevede Ordu Üniversitesi olarak 2018 yılında da
Karadeniz Bölgesi’nin doğal kaynaklarından istifade
ederek ülke genelinde sürdürülen enerji verimliliğinin
artırılması ve yenilenebilir enerji çalışmalarına yürüttüğümüz çevre dostu projelerle katkı sunmaya devam
edeceğiz.”

www.aytaslojistik.com
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DERSİMİZ İTFAİYECİLİK :
Öğrenciler Gönüllü İtfaiyeci
Oldu
Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yerleşkesini ziyaret eden Mimar Sinan Bilgi Evi öğrencileri,
aldıkları teorik ve uygulamalı bilgilerin ardından yaşları küçük olmasına rağmen birer gönüllü itfaiyeci oldular. Ziyarette öğrencilere
yangın anında doğru davranış şekilleri ve yangın sonrası yapılması
gerekenler anlatıldı.
Büyükşehir Belediyesinin eğitim
alanında hayata geçirdiği önemli
projelerinden biri olan Altınordu
Mimar Sinan Bilgi Evi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli yaşamlarına
da katkı sağlamaya devam ediyor.
UYGULAMALI VE TEORİK
BİLGİLER VERİLİYOR
Öğrencilerin okulda aldıkları eğitimi destekleyen, bilgi ve becerilerini geliştiren ve okul dışındaki
zararlı ortamlardan uzak durmalarına yardımcı olan Mimar Sinan
Bilgi Evinde yalnızca müfredat
çerçevesinde ders tekrarı yapılmıyor. Bilgi Evi öğrencileri, düzenlenen programlarla sağlıktan
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güvenli yaşama kadar birçok konuda uygulamalı ve teorik bilgiler
öğreniyor.
YANGINLARDA DOĞRU MÜDAHALE ANLATILDI
5. sınıf öğrencilerinin Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yerleşkesine yaptıkları ziyarette öğrencilere olası yangın durumuna
karşı doğru müdahalenin nasıl
yapılacağı anlatılırken, söndürme
ve kurtarma işlemleri hakkında
yerinde bilgi verildi. 19 kişinin katıldığı gezide öğrencilerin yangın
anında doğru davranış tarzlarını
kazanabilmesi için gözlem yapmaları sağlanarak, gerekli teknik
bilgiler de uygulamalı olarak gösterildi.
Gezi ve ziyaretten büyük memnuniyet duyan öğrenciler, yaşları
küçük olmasına rağmen aldıkları
bilgilerle ziyaret sonrasında birer
gönüllü itfaiyeci olarak yerleşkeden ayrıldılar.
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Sokak Hayvanlarına Şefkat Eli

Sokaklardaki başıboş köpekler, tedavileri yapılmak
üzere toplanarak bakım ve rehabilitasyon merkezine
götürülüyor. Burada tedavisi yapılan köpekler, kısırlaştırılıp aşılanarak hayvanseverler tarafından da sahipleniliyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz,
tam donanımlı ve konforlu tesiste, sokak hayvanlarına sıcak yuva sağladıklarını belirtti. Rehabilitasyon
merkezinde 4 yılda 3 bin 590 köpeğin kısırlaştırılıp
aşılandığını ve 3 bin 099 köpeğin tedavi edildiğini
vurgulayan Başkan Yılmaz, “Sokak hayvanlarımızı
her zaman önemsiyoruz. Rehabilitasyon merkezimizde tedavisi tamamlanıp aşılanan hayvanların bin
558’ini sahiplendirdik. Bir kısmı tedavilerinin ardından tekrar doğaya salıverildi” dedi.
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Altınordu ilçesindeki geçici rehabilitasyon merkezinde sokak hayvanlarına yetecek miktarda kuru mama,
süt, makarna ve hayvansal gıda temin ettiklerini ve
isteyen gönüllü hayvan bakıcılarına da mama yardımı yaptıklarını belirten Başkan Enver Yılmaz, “Geçici
rehabilitasyon merkezinde ilçe belediyelerinden ve
hayvanseverlerden ihbar hattına gelen talepler doğrultusunda, sokak hayvanları alınarak gerekli tıbbi
müdahaleleri yapılıyor. Hayvanların iç ve dış parazitlere karşı ilaçlanması sağlanıyor. Yine kısırlaştırma
operasyonu sonunda küpe ve deri altı çip uygulama
yöntemiyle kimliklendirilerek rehabilitasyonu tamamlanıyor ve ardından hayvanların bir kısmı sahiplendiriliyor. İlçe belediyeleri ve hayvanseverlerin
ihbarları doğrultusunda toplanan hayvanlar, tedavilerinin ardından saha ekiplerimizce alındıkları doğal ortamlara salınmak üzere teslim ediliyor” diye konuştu.
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RÖPORTAJ
Diyet Uzmanı Melisa Karataş:
“Mutlaka Sahura Kalkın!”
Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmek için
dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, “Günün oruç
tutulmayan bölümünde en az 3 öğün yemek yenmeli
ve mutlaka sahura kalkmaya özen gösterilmeli” dedi.
Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirebilmenin
şartlarından biri de sağlam bir sahur öğünüdür diyen Medical Park Ordu Hastanesi Dyt. Melisa Karataş, “Sahur, bütün günün besin ve enerji ihtiyacını karşılayacağı için çok önemlidir. Gün içerisinde
daha uzun bir tokluk hissi için sahurda protein içeren yumurta, peynir, süt ve yoğurt gibi besinler tüketilmelidir. Sahuru kahvaltı şeklinde veya çorba, sebze
yemekleri, bulgur pilavı gibi yiyecekler de tüketilebilir. Yemeklerle beraber fındık, ceviz, badem gibi kuru
yemişlerin tüketilmesi enerji açısından destekleyici
olabilmektedir. İçecek olarak kafeinli içeceklerden
uzak durulmalı bitki çayları, az şekerli kompostolar
tercih edilmelidir” dedi.
“ORUÇ SU İLE AÇILMALI, İFTARA ÇORBA
İLE BAŞLANMALIDIR”
Ramazan ayının en keyifli yanının kalabalık sofralarda yenen güzel yemekler olduğunu ifade eden
Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, “Uzun süreli açlık sonrası
sofralarda hızlı ve kontrolsüz bir şekilde yemek yeme
kilo almaya, ani tansiyon ve şeker yükselmelerine yol
açabilmektedir. Ramazan’ı sağlıklı geçirebilmek için
iftar sofralarında bulundurulması gereken olmazsa olmaz besin öğeleri arasında en önemlisi sudur.
Oruç mutlaka su ile açılmalıdır. İçilen su da ne çok
soğuk ne de çok sıcak olmalıdır” diye konuştu.
“SÜTLÜ TATLILARI TERCİH EDİN”
Dyt. Melisa Karataş, şu bilgileri verdi:
“İftarda yapılan hatalardan biri besinleri hızlıca tü-
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ketme isteğidir. Bu durumu aşmak için oruç bozulan
iftariyeliklerden sonra bir kase çorba içip 15 dakika
beklemek gerekmektedir. Çok yağlı ağır yemekler
yerine ızgara, haşlanmış ya da fırınlanmış kırmızı
veya beyaz et yemekleri, sebze yemekleri, salata ve
yoğurt ile devam edilmesi gerekmektedir. İftarda
pide yerken 1 avuç içi büyüklüğündeki pide yaklaşık
50-70 kalori yani 1dilim ekmek kalorisine eşittir. Bu
nedenle belirli miktar pide tüketmek gerekir. İftarda
aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih
edilmeli, eğinden sonra hareket etmek hazımsızlık
gibi problemleri önlenmeye yardımcı olur. Ramazan
ayında değişen beslenme düzeninin neden olabileceği bağırsak sorunlarını yaşamamak için yemeklerde
lif oranı yüksek besinler (tam buğday ekmeği, bulgur, sebze yemekleri gibi), ara öğünlerde kuru yemişler (ceviz, fındık, badem vb.), meyve veya kuru
meyveler tüketilmelidir.”
“KALSİYUMLU GIDALAR ALIN”
Kalsiyum içeren gıdaların hem daha rahat bir Ramazan geçirmenizi sağlar hem de kemik erimesini
önlediğini dile getiren Dyt. Melisa Karataş, “Demir
de kalsiyumda artı 2 değerli minerallidir. Bu nedenle
bir arada tüketilmeleri, birbirinin emilimini engellemektedir. Aynı öğünde tüketilecekse de, birinin miktarını daha az tutarak bu engeli biraz olsun ortadan
kaldırın. Kırmızı et tüketirken ayran içmek isterseniz, 1 su bardağında sınırlayınız. Demirden zengin
beslenmek kansızlığı önlemektedir. Buna bağlı oluşacak halsizlik, yorgunluk, sabahları uyanamama,
gibi sıkıntılarınızın, görülmemesi için bir önlem sayılabilir. Şeker hastaları, kalp ve tansiyon hastaları,
kanser hastaları, mide-bağırsak ülseri olanlar, böbrek yetmezliği olan veya diyalize girmesi gereken bireyler oruç tutacaklar ise mutlaka doktor onayı istenmelidir” açıklamasında bulundu.
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Çamlıca’da
Ünye
Taşı
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1989 yılından bu yana da Türkiye ve dünyanın
“ birçok
ülkesine Ünye taşını pazarlıyoruz. Bu taş

6

6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camii
inşaatında sona gelindi. Cami içinde hummalı çalışmalar devam ederken, içerisinde bulunan bazı
iskeleler kaldırıldı. İskelelerin bazılarının kaldırılmasıyla tamamı el işçiliği süslemeler de ortaya
çıktı. Kadir Gecesi'nde ibadete açılacak Çamlıca
Camii 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. Altı minareli camide, 11 bin
metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin
yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Kompleksin içinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve
konferans salonları bulunacak. Kompleksin altında ise 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark
bulunuyor.Camii 4 kubbeli, 16 tane Esma’ül Hüsna paslanmaz çelik levhalar üzerinde asılı şekilde
caminin içinde süslenmektedir.Cumhuriyetin Fetih Suresi yazılı ilk camii’dir.
İstanbul Çamlıca’da yapımına başlanana Çamlıca
Camisi Ünye taşı ile kaplanıyıor.
Türkiye ve dünyadaki birçok taş arasında seçici
kurul Ünye taşında karar kıldı, caminin sadece
dış yüzeyine yaklaşık 40 bin metrekare Ünye taşı
döşenmektedir.
İstanbul Çamlıca Tepesi’nde yapımına başlanan
Çamlıca Camisi’nin taş kaplaması Ordu’nun Ünye
ilçesinde çıkarılarak işlenene Ünye taşı ile kaplanacak. 1989 yılında ÜNTAŞ adıyla kurulan taş
işleme tesisinde Çamlıca Camisi’nde kullanılacak
taşların kesim ve işlenmesine başlandı. 80 çalışanı ile üç vardiya halinde çalışan taş işleme tesisi,
Çamlıca Camisi’nde ilk etapta 40 bin metre kare
taş uygulayacak.
Ünye taşını kurduğu sanayi tesisi ile Türkiye ve
dünyaya pazarlayan ÜNTAŞ’ın Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Tataroğlu, Çamlıca Camisi’ne
Ünye taşı uygulayacak olmaları kendileri için çok
büyük onur olduğunu söyledi.
Tataroğlu, “1989 yılından bu yana da Türkiye ve

“

çok nitelikli bir taş.

dünyanın birçok ülkesine Ünye taşını pazarlıyoruz. Bu taş çok nitelikli bir taş. Gerek Türkiye’de
gerekse de dünyada çok ilgi gördü. Tesiste işçi
sayımız asgari 60 olmak üzere zaman zaman 80’e
kadar çıkabilmekte. Yıllık kapasitemiz üç vardiya
çalıştığımızda 200 bin metre kare taş kesilip işleniyor” dedi.
Ünye taşının diğer taşlardan ayıran en önemli
özelliğinin rengi olduğunu ifade eden Tataroğlu,
“Ünye Taşı doğal olarak kırmızı, sarı, beyaz ve
gri renkli, ısı yalıtım özelliğine sahip. Ünye taşının kullanıldığı binalar kışın sıcak, yazın ise serin
olur. Ünye taşı, mukavemet oranı yüksek, basınca
ve eğime dayanıklı aranılan peyzaj ve iç dekorasyon malzemesidir. Türkiye’de ve dünyada çok özel
binalarda kullanılmakta. Türkmenistan’da müzede, Belçika’da Fortis Bank’ın Genel Müdürlüğü’nde, Duabi’de 7 yıldızlı Otel’de, Amerika’da isminin
saklı tutulduğu bizimde bilmediğimiz bir müzik
otoritesinin malikanesinde kullanıldı. Rusya, İtalya ve daha birçok ülkede kullanıldı. Türkiye’de
ise Yeditepe Üniversitesi’nin tamamı Ünye taşı ile
kaplandı. Konya Adalet Sarayı, Kastamonu Adalet
Sarayı gibi yüzlerce binada Ünye Taşı tercih edilerek kullanıldı ve halen yeni uygulamalarda kullanılmakta” diye konuştu.
Tataroğlu, Çamlıca Camisi’nin Ünye taşı ile kaplanacak olmasının kendileri için onur olduğunu
ifade etti. Tataroğlu şu bilgileri verdi: “Bunun için
bir yarışma açıldı, kurul 7-8 farklı türde taş arasında kimyasal özellikleri ve görünüm itibari ile
en uygun taşın Ünye taşı olduğuna karar verdi ve
nasip olursa Çamlıca Camisi’ni Ünye taşı ile kaplayacağız. Düz cephe olarak 25 bin metre kare taş
uygulaması var. Ancak bunun dışında işlemeli levatlar, kemerler gibi uygulamalarda olacak. Yaklaşık 40 bin metre kare taş uygulanacağını tahmin
ediyoruz. Bu sadece dışı cepheler için, bu caminin
birde içi var ve içinde de taş uygulamaları olacak.
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PROJE ÖDÜL
GETİRDİ

“Sağlıklı Kentler Birliği ve Adnan
Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen “2. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık
Kongresi”nde Ordu Büyükşehir Belediyesi, en iyi uygulama
dalında yapmış olduğu proje ile
ikincilik ödülü aldı.”
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“DERECE ALAN PROJE “BİYO-KOMPOST”
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde başlayan 2. Uluslararası Şehir,
Çevre ve Sağlık Kongresi’nde ödül töreni düzenlendi. Perissa Otel’de gerçekleştirilen kongrenin açılış kokteylinin
ardından yapılan ödül töreninde Büyükşehir Belediyesi, en
iyi uygulama yarışması dalında “Ordu İlinde Yeşil Atıklardan Biyokurutma ve Mekanik İşlem ile Toprak İyileştirici
Elde Edilmesi” (Biyo-Kompost Projesi) adlı projeyle ikincilik ödülü kazandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi adına ödülü, Projeler Şube Müdürü Tayfun Özdemir aldı.
“İLERİDE FINDIK KAPSÜLLERİ DE BİYO-KOMPOST OLACAK”
Ordu Büyükşehir Belediyesinin ikincilik elde ettiği
proje, karışık olarak toplanan yeşil atıklardan biyo-mekanik yöntemle organik, verimli ve ekonomik değeri olan ve
toprak iyileştirici olarak kullanılabilecek bir ürünün elde
edilmesini sağlıyor. Proje, şu an Park ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığının peyzaj çalışmaları kapsamında toplanan
yeşil atıklardan oluşuyor. İlerleyen süreçte
projeye vatandaşlardan toplanan, içinde fındık kapsüllerinin de olduğu atıklar dâhil edilebilecek.
“80 PROJE ARASINA GİRDİ”
Kongreye Ordu Büyükşehir Belediyesi 2 proje ile katılırken,
“Bisiklet, Koşu ve Yürüyüş Yolu ile Sağlıklı Yaşama Teşvik”
adlı diğer proje ise çıkartılacak olan kitapta yayınlanmaya
hak kazanan 80 proje arasına girdi.
Yarışmada Denizli Merkezefendi Belediyesi, sağlık ve sosyal hizmet dalında yaptığı “Engelsiz Yaşam Projesi” ile birincilik ödülü kazandı.
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Ankara Fatsalılar
Derneği’nden TSM Konseri
Ankara Fatsalılar Derneği
Türk Sanat Müziği
Korosu’nun Ordu’nun
Fatsa ilçesinde
üçüncüsünü
düzenlediği konser
beğeniyle izlendi.
Ankara Fatsalılar Derneği Türk Sanat Müziği Korosunun Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında düzenlediği
konsere Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ve
Ankara Fatsalılar Derneği Başkanı Fahri Çavuşoğlu da
katıldı.
Konser öncesi Ankara Fatsalılar Derneği Türk Sanat
Müziği Korosunun şefi olan Fatsa Eski Belediye Başkanı Yener Topaloğlu kısa bir selamlama konuşması
yaptı.
Üçüncü kez Fatsa’da konser düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Topaloğlu, “Konserimize

katılan hemşehrilerimize teşekkür ederim. Biz 3 yıldır
Türk Sanat Müziği konserini gurbetten sılaya gelerek
düzenliyoruz. Bizlere destek olan Fatsa Belediyemize
teşekkür ederim” dedi.
Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ise Ankara’dan gelerek keyifli bir konser düzenleyen Ankara
Fatsalılar Derneği Türk Sanat Müziği Korosuna ve
Dernek Başkanımız Sayın Fahri Çavuşoğlu’na teşekkür ederiz. Koroda yer alan sanatçılarımız bizlere hem
koro halinde hem de solo olarak keyifli bir gece yaşattılar” dedi.
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ORDU’NUN
YAYLARINDA
SİNEMA FİLMİ
ÇEKİLECEK
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Ordu
Şubesi tarafından bağımlılıkla
mücadeleyi konu alan
bir film çekilecek.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Ordu Şubesi Başkanı Cengiz
Keskin ve beraberindeki Tiyatro Öğretmeni Okan Sadri
Engin Kabadüz ilçesinde keşif gezisi yapıyor.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Ordu Şubesi Başkanı Cengiz
Keskin, bağımlılıkla mücadeleyi konu alan filmi çekmek
istediklerini söyledi.
Keşif gezisinin en az iki hafta süreceğini belirten Keskin, “Bağımlılıkla mücadelede 'Yaşamayı Seç Uyanış'
filmi için Kabadüz ilçemizde keşif gezisine başladık.
Filmimizin tamamını Kabadüz ilçesinde geçecek. Kabadüz içinde bizler içinde güzel bir proje olacağını
düşünüyorum” dedi.
Keskin, katkılarından dolayı Kabadüz Belediye Başkanı
Yener Kaya’ya teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
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“

Ordu’ya
Turist
Akını
Arap ülkelerinin Ordu’ya yakından ilgi duyduğunu ifade eden
Vali Seddar Yavuz, “Kış boyu
birçok televizyon programı
yaptırdık. Özellikle Al Arabiya televizyonunun ana haber
bültenlerinde röportajlarımız
yayınlandı. Yine yakın bir zamanda Katar’la çok
ciddi işbirliği yapıyoruz.

“
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Ordu Valisi Seddar Yavuz, son yıllarda Ordu’da
ve bölgede önemli bir turizm hareketinin başladığını belirterek, 2016 yılında 552 bin turistin
ziyaret ettiği Ordu’yu geçen yıl 707 bin yerli ve
yabancı turistin geldiğini açıkladı.
2017 yılında Ordu’da 705 bin turistin ağırlandığını, bu rakamın yaklaşık 70 bininin yabancı
turistler olduğunu belirten Vali Yavuz, “Her zaman söylediğimiz gibi almamız gereken yol, kat
etmemiz gereken mesafe var. Hala işin başındayız. Bunu net bir şekilde söylememiz gerekir. Başta insanımızı yetiştirmek, sektörde yetişmiş insan gücü ve konaklama tesislerinin hazır olması,
coğrafyamızın güzelliklerini ortaya koyabilecek
çeşitli aktivitelerin arttırılması gerekiyor. Mesela;
kano ve trekking dahil olmak üzere birçok alanı
bulmamız gerekiyor. Altyapı ile ilgili hala ciddi

sorunlarımız var. Bugün itibariyle
çalışmalara başladık. Özellikle şelale
yolları olmak üzere turistik mekanların çevre düzenlemesi, tarihi yerlerin restorasyonu dahil olmak üzere
önemli işler yapıyoruz” dedi.

leri görmek, gezmek ister. Onun için
bölgedeki turizm hareketliliğine bütünsel olarak bakıyorum. Benimsediğimiz kazan kazan politikasının son
derece faydalı olduğunu düşünüyorum.”

“KAZAN-KAZAN POLİTİKASI
İLE BİZ DE KAZANACAĞIZ”
Yapılan yatırımlarla Ordu’nun rakiplerini geride bırakabileceğinin
altını çizen Vali Seddar Yavuz, Karadeniz’i bütünsel bir destinasyon olarak gördüğünü ifade etti. Vali Yavuz,
hiçbir şehri diğerine alternatif olarak
görmediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Karadeniz’in herhangi
bir şehrine gelen turistin, bir şekilde
Ordu’ya gelsin diye bir aman aman
bir kaygı duymuyorum. Dolayısıyla
turist Karadeniz’e gelsin yeter ki mutlak suretle kazan kazan politikası ile
biz de kazanacağız. Bize gelen turistle,
Giresun kazanacaktır, Trabzon, Rize
kazanacaktır. Diğer taraftan Samsun
kazanacaktır. Bir insanı sürekli Ordu’ya getiremezsiniz. Ordu’dan sonra Karadeniz’in diğer illerini görmek
ister. Aynı şekilde bir turisti devamlı
Trabzon’a götüremezsiniz. Başka il-

“TANITIM ATAĞINI
SÜRDÜRÜYORUZ”
Arap ülkelerinin Ordu’ya yakından ilgi duyduğunu ifade eden Vali
Seddar Yavuz, “Kış boyu birçok televizyon programı yaptırdık. Özellikle Al Arabiya televizyonunun ana
haber bültenlerinde röportajlarımız
yayınlandı. Yine yakın bir zamanda
Katar’la çok ciddi işbirliği yapıyoruz. Katar televizyonu özellikle Ordu
üzerinde bir çekim yapacak. Ön görüşmelerimizi yaptık. Yakın zamanda
çok büyük bir ekiple burada olacaklar. Katar, Ordu’ya çok yakın bir ilgi,
alaka duyuyor. Hiç endişe etmeyin
turizmdeki tanıtım atağımız bitmiş
değil” açıklamasında bulundu.
“MENA ZİRVESİ, ORDU’NUN
TANITIMINA ÇOK BÜYÜK
KATKI YAPACAKTIR”
Vali Seddar Yavuz konuşmasının

devamında Ordu’da 3-5 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan MENA
zirvesinin önemli olduğunu vurgulayarak, Orta Doğu ve Afrika tur operatörlerinin, acentelerinin tamamının
Ordu’da misafir edildiği büyük bir
zirve yapılacağına değindi. Vali Yavuz, “Bu zirveyle beraber inanıyorum
ki Ordu, bir adım daha öne çıkacak.
Böylelikle zaten gönlümüzün incisi
olan Ordu, Karadeniz’in incisi olma
yolunda hızlı adımlarla ilerleyecek ve
bunu bir ekonomik getiriye dönüştüreceğiz. Ordu’daki en büyük eksiklerden bir tanesi sürekli güzelliklerimizi
ifade edip bunu hobi düzeyinde tutmamızdır. Turizm hareketi bir hobi
hareketi değildir. Turizmden bahsediyorsak ekonomik bir girdi elde etmemiz gerekir, kar elde etmemiz gerekir.
Şu anda emekleme sürecindeyiz. Bu
sene özellikle bu alt yapı konusunu çok önemsiyoruz ve bu konuda
önemli çalışmalar yapacağız. Ulaşım
alt yapısıyla ilgili çok önemli çalışmalar var. Özellikle Ulugöl’ün turizme
kazandırılması noktasında önemli
projeler üretiyoruz” diye konuştu.
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Birincilik Ödülünü
MEHMETÇİKLERE
BAĞIŞLAYACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Ordu
ziyaretinde dağıttığı
satranç takımı ile bu oyunu
öğrenen ve okul tarafından
düzenlenen satranç
turnuvasında birinci olan
Metehan, kazandığı altını
Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak...

Ordu’da, okulunda düzenlenen
satranç turnuvasında birinci olan
öğrenci, kazandığı altın hediyesini
‘Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak.
Ordu’da yaşayan Kadir-Binnaz Özyurt çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 13 yaşındaki Metehan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu programı sırasında
dağıttığı satranç takımından alarak oyuna merak saldı. Zamanla
kurslar ve eğitimler alarak kendisini geliştiren Metehan, okulunda
düzenlenen satranç turnuvasına
katıldı. Yunus Emre İmam Hatip
Ortaokulunda 7’nci sınıf öğrencisi
olan Metehan, katıldığı turnuvada
birinci olarak, hediye olarak gram
altın aldı. Metehan, kendisi için anlamlı olan bu hediyeyi ‘Mehmetçik
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Vakfı’na bağışlayacağını söyledi.
“CUMHURBAŞKANIMIZIN
DAĞITTI SATRANÇ ILE OYUNU ÖĞRENDIM”
Satranç oyununa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu
programında dağıttığı satranç takımıyla merak saldığını anlatan
Metehan, “Satranç öğrenmemde
Cumhurbaşkanımızın çok yardımı
oldu. Cumhurbaşkanımız Ordu’ya
geldiği zaman satranç dağıtıyordu,
biz de onlardan aldık. Daha sonra
‘bu nasıl bir zeka oyunu?’ diye merak edip öğrenmeye çalıştım. İlk
başlarda zorlanmama rağmen gittikçe oyun bana kolay gelmeye başladı, gittikçe kendimi geliştirdim.

Bu şekilde başarılarım arttı” dedi.
“MEHMETÇİKLERİMİZE
BAĞIŞLAMAYI DÜŞÜNDÜM”
Okul öğretmenlerinin desteğiyle okulda
satranç turnuvası düzenlendiğini belirten Metehan, “Turnuva 62 kişiden oluştu.
Ben de burada rakiplerimi yenerek birinci
oldum. Hediye olarak da altın aldım. Bu
altını da vatanımız milletimiz adına Mehmetçiklerimize bağışlamayı düşündüm”
ifadelerini kullandı.
Metehan Özyurt son olarak, dağıtılan satranç takımı ile oyuna merak saldığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı'nın 24 Mart tarihinde katılacağı Ordu programında, evlerine çay içmeye davet ettiklerini söyledi.
Baba Kadir Özyurt ise Cumhurbaşkanı'nın Ordu’ya geldiğinde vermiş olduğu satranç takımlarıyla çocuklarının

3’ünün de bayağı bir ilerleme sağlayarak,
madalyalara kadar yükseldiklerini söyledi. Oğlunun davranışından dolayı da gururlandığını belirten baba Kadir Özyurt,
“Çocuğumuzun böyle bir fikir edinmesi
ve satranç turnuvasından hak ettiği gram
altını Mehmetçik Vakfına bağışlaması bizim için onur ve gurur verici. Böyle onurlu
bir hediyeyi, o nurlu bir yere bağışlaması
da bizim için çok sevindirici. Zaten çocuğumuz bunu daha önceden de istiyordu.
Bizde bunu destekledik ve okulda hediyeyi
aldığı zaman, hediyeyi bağışlayacağını söylemiş. Bu hediye bizim için parasal açıdan
çok büyük bir hediye değil ama maneviyatı çok önemli. Biz
olaya, daha özden bakmak istedik. Ben de Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum ve Ordu’ya geldiğinde misafir
olarak evimize çay içmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Hasan Mert ve Enver
Efe’nin en büyük hayali
gerçekleşti.

Şehit
Çocuklarının
Derbi Hayali
Gerçek Oldu

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012 tarihinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada
şehit olan Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un çocukları Hasan Mert ve Enver Efe’nin en büyük
hayali gerçekleşti.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, en büyük hayallerinin
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek olduğunu söyleyen şehit çocuklarının geçen hafta
oynanan derbiyi izlemelerini sağladı.
Geçen hafta sonu Fenerbahçe ile Galatasaray
arasında oynanan maçı, Kadıköy'de Ülker Stadı'nda izleyen şehit Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un çocukları Hasan Mert ve Enver Efe’nin
mutlulukları gözlerinden okundu.
Babaları gibi koyu Fenerbahçeli olan Hasan
Mert ve Enver Efe, “Bizim en büyük hayalimiz
Fenerbahçe-Galatasaray maçını İstanbul’da izlemekti. Vali Seddar Yavuz, evimize yaptığı ziyarette bir isteğimizin olup olmadığını sormuştu.
Biz de Fenerbahçe-Galatasaray maçını tribünden izlemek istediğimizi söyledik. Sağolsun
annemle birlikte bizi İstanbul’a göndererek, bu
isteğimizi yerine getirdi. Ayrıca maç sırasında
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bizleri arayarak kendisiyle görüşme fırsatımız da
oldu. Çok teşekkür ediyoruz” diyerek, duygularını dile getirdiler.
Şehit Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un eşi Songül
Akkuş ise, “Çok duygulandım, çok sevindim.
Ben Galatasaraylıyım. Eşim ve çocuklarım Fenerbahçeli. Bizlerin her zaman yanında olan Vali
bey ve eşine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
“Şehit ailelerimiz bizim baş tacımızdır” diyen Vali Seddar Yavuz da gerek ev ziyaretinde
ge-rekse şehit çocuklarına gönderdikleri mektuplarda çocuklara en büyük hayallerini sorduklarını belirtti. Vali Yavuz, “Şehidimiz Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un çocukları Hasan Mert ve
Enver Efe’nin hayalinin Fenerbahçe-Galatasaray
maçını İstanbul’da izlemek olduğunu öğrenince çocuklarımızın bu hayalini gerçekleştirmek
için elimizden gelen gayreti gösterdik. Onların
mutluluğu bizim mutluluğumuz. Diğer şehit
çocuklarımızın ve yetimlerimizin de isteklerini,
hayallerini yerine getireceğiz. Bunun için özel
bir çalışma yürütüyoruz. Peyderpey bu istekler,
hayaller yerine getirilecektir” dedi.
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RULOPAK İSTANBUL
MERKEZ (HEADQUARTERS)
Adres : Yakuplu Bakırcılar Sanayi Sitesi,
Orkide Cd. No.:16
Beyilkdüzü - İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefon : 90 212 876 90 90 (pbx)
90 530 521 07 92 (gsm)
Faks
: 90 212 876 85 00 (faks)
e-mail : info@rulopak.com

RULOPAK ANKARA
ŞUBE (BRANCH)
Adres
: KIRKKONAKLAR 343. SOKAK
No.33-K/10
Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE
Telefon : 90 312 495 55 65 (pbx)
90 0533 315 12 84 (gsm)
Faks
: 90 312 495 55 76 (faks)
e-mail : info@rulopak.com

63

MEMLEKETİM ORDU HABER

Ordulu Avukatlardan
TiYATRO

“

Ordu Barosu
avukatlarından
oluşan 15 kişilik
tiyatro topluluğu,
27 Mart Dünya
Tiyatrolar Günü
dolayısıyla, ‘Ordu’nun Dereleri’
adlı komedi oyununu seyircilerle
buluşturdu.

“
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Ordu’da, oyunculuğunu 15 avukatın yaptığı ‘Ordu’nun Dereleri’ adlı oyun seyircilerle buluştu.
Ordu Barosu avukatlarından oluşan 15
kişilik tiyatro topluluğu, 27 Mart Dünya
Tiyatrolar Günü dolayısıyla, ‘Ordu’nun
Dereleri’ adlı komedi oyununu seyircilerle buluşturdu. Aydın Üstüntaş'ın yazdığı,
Huri Odabaşı'nın yönettiği oyun, Atatürk
Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Yöresel anlatımla tek perdede sunulan tiyatro
oyununda, ortaya konulan performans seyirciden alkış alırken, salonda ise oturacak
yer kalmadı.
Oyun sonrası açıklamalarda bulunan
Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz,
baronun 60. yıl etkinlikleri çerçevesinde
yaptıkları bir dizi mesleki ve kültürel faaliyetler içerisinde güzel bir oyunu sahnele-

menin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Meslektaşlarının, ilk kez sahneye çıktıklarını hatırlatan Poyraz, “Salonun doluluğu da bunu gösterdi. Avukatlık sadece
mesleki faaliyetlerde bulunmak değil, aynı
zamanda topluma hitap etmektir. Umarım
amacımıza ulaşmışızdır” şeklinde konuştu.
Oyunculardan Avukat Ersin Yıldız ve Çiğdem Aktaş ise her iki mesleğin de kendine
göre zorluğu olduğuna dikkat çekerek,
sahnenin tadını aldıklarını ve oyunculuğa
devam etmek istediklerini söyledi. Keyifli
bir oyun sahnelemeye çalıştıklarını, dile
getiren avukat oyuncular, ilgiden dolayı
duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz,
oyunun sonunda yönetmen Huri Odabaşı
ile oyuncuları tebrik ederek plaket verdi.
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Saray Hamamı
İtalyanları Büyüledi
“Roma Yunus Emre Enstitüsü, Ünye Belediyesi ve Ünye Çok Amaçlı Toplum Merkezi
(ÇATOM) işbirliğiyle İtalya’da “Türk Hamam Kültürü Fotoğraf ve Hamam
Aksesuarları Sergisi ve Konferansı” düzenlendi.”
Roma Yunus Emre Enstitüsü, Ünye
Belediyesi ve Ünye Çok Amaçlı
Toplum Merkezi (ÇATOM) işbirliğiyle İtalya’da “Türk Hamam Kültürü
Fotoğraf ve Hamam Aksesuarları
Sergisi ve Konferansı” düzenlendi.
Etkinlikte Ünye Belediyesi tarafından
restorasyon çalışmaları tamamlanan Saray Hamamı oldukça beğeni
topladı.
Etkinliğe Türkiye’nin Roma
Büyükelçiliği Müsteşarı Özgür Yavuzer, Ünye ÇATOM Başkanı Selma Hasdemir ve Ünye
Yaşayan Kültürel Miras Müzesi Müze sorumlusu ve
Halkbilimci İhsan Akbulut katıldı.
Kökeni Roma-Bizans hamamlarına dayanan, Selçuklu
ve ardından Osmanlı döneminde geliştirilerek Türklerin
banyo usullerine uygun yapılar haline getirilen Türk
hamamlarının mimari yapısını, sosyal ve kültürel özelliklerini tanıtmayı" amaçlayan etkinliğe İtalyan konuklar yoğun ilgi gösterdi.
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Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın İtalyanları kültür ilişkileri ve dostluğun pekiştirilmesi adına Türkiye'ye ve
Ünye'ye davet ettiğini de ifade eden Hasdemir, sergi için kendilerine kapı açan
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof.
Şeref Ateş ile enstitünün Roma şubesi
müdürü Sevim Aktaş’a teşekkür etti.
Etkinlikte açılış konuşmasının ardından
Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi
Sorumlusu ihsan Akbulut, Türk
hamam kültürü, ilginç ritüelleri ve
Ünye'de yaşayan geleneklerin anlatıldığı bir sunum
yaptı.
Sunumu ilgiyle izleyen konuklar, daha sonra Türk hamam kültürüne ait peştamal, takunya, ibrik, tas, sabun,
sabun bezi ve başörtüsü gibi kıyafet ve aksesuarlar ile
Ünye'de 1800'lü yıllarda yapılmış ve Ünye Belediye
Başkanı Ahmet Çamyar tarafından restore edilmiş Saray
hamamında çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

Projesi İçin Bir
Araya Geldiler
“BELEDİYELER BU KONUYA
SAHİP ÇIKMALI”
Sıfır atık konusunda bütüncül bir sistem kurmak ve bölgesel planlamalar
yapmak istediklerini belirten Emine Erdoğan, sistemin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasının belediyelerin sürece
aktif katılımıyla mümkün olabileceğini
vurguladı. Türkiye’nin zengin çeşitliliğini temsil eden yerel yöneticiler olarak
belediyelerden bu projeye sahip çıkmalarını isteyen Emine Erdoğan, “Bakanlığımız bu yıl projemizi Ankara ilimizde
hayata geçirmeyi hedefledi ancak projenin yanı sıra yürüttüğümüz kampanya ile sıfır atık duyarlılığı, yurt çapında
hızla yayılmaya başladı ve Ankara sınırlarını çoktan aştı. Bu noktada tüm belediyelerimiz, ihtiyaca uygun altyapı için
şimdiden çalışmalara başlamalı” şeklinde konuştu.
“ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROJEYE BÜYÜK DESTEK VERMİŞTİ”
Başkan Enver Yılmaz, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede proje
kapsamında Büyükşehir Belediyesine ait
yerleşkelerde de yeni düzenlemeler yapıldığını hatırlatarak, “Saygıdeğer Cum-

hurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine
Erdoğan Hanımefendi’nin başlattığı
‘Sıfır Atık Projesi’ne Ordu Büyükşehir
Belediyesi olarak tam destek veriyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalarla
hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem
de Avrupa Birliği normlarının üzerinde
bir seviyeye ulaşarak özellikle katı atıkta Türkiye’de model bir il hâline geldik.
Atıkları kaynağında ayrı toplamak ve
tekrar ekonomiye kazandırmak amacıyla geri dönüşebilen atıkları, organik
atıkları, inert atıkları ve atık pilleri her
katta ayrı toplama noktaları oluşturduk.
Burada ayrı toplanan atıklar, öncelikle kurulan geçici depolama alanlarında
depolanıyor, ardından da değerlendirilebilir atıklar çevre lisanslı geri kazanım
tesislerine ve değerlendirilemeyen atıklar ise çevre lisanslı bertaraf tesislerine
gönderiliyor” dedi.
Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’nun yanı sıra AK Parti
ve MHP’li Belediye Başkanları ve CHP’li
temsilciler katıldı.
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında daha önce de Türkiye’nin önde
gelen sanayici, iş adamı, iş kadını, sanatçı ve akademisyenler ile TRT, THY,
TOKİ ve Diyanet gibi kurumların temsilcileriyle bir araya gelerek, projeyle
ilgili bilgi aktarımında ve istişarelerde
bulunmuştu.

“

Ordu Büyükşehir
Belediye Başkanı Enver
Yılmaz, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın
eşi Emine Erdoğan’ın
himayelerinde, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen “Sıfır Atık
Projesi” kapsamında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen
toplantıya katıldı.

“

Sıfır Atık Projesi dâhilinde belediye
başkanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan,
toplantıda projeye belediyelerin de aktif
katılım göstermesi gerektiğini söyledi.
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AYDEF
GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Yeni kurulan Aybastı Dernekler Federasyonu
(AYDEF), tanıtım toplantısını Akgün Otelde kahvaltılı bir program ile gerçekleştirdi. Kahvaltı programına, Kültür ve Turizm Bakanı ve Ordu Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş,
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan
Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, AK Parti Ordu
Milletvekili Ergün Taşçı, Aybastı
Belediye Başkanı İzzet Gündoğar,
Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül,
Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen, Esenyurt Belediye Başkan
Yardımcısı Abdurrahman Ada, AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan
Vekili Av. Temel Başalan, ORDEF Başkanı Celalettin
Dervişoğlu, ORSİYAD Başkanı Zeki Bakar, İYİ Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları Yaşar Özkan ve
Av. Zeki Bulgan başta olmak üzere siyasetçiler, sivil
toplum kuruluşu başkanları ve temsilcileri, İş adamları, basın mensupları,
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sanatçılar ve Aybastılılar katıldı.
Programın açılış konuşmasını Aybastı Dernekler
Federasyonu Başkanı Ali Danış yaptı. Federasyonun
kurulma gerekçelerini ve hedeflerini anlatan Danış,
önümüzdeki süreçte önemli projelere imza
atacaklarını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Seyit Torun’da yaptığı
konuşma da, derneklerin toplumsal
hayattaki yerine değinerek Aybastı
Dernekler Federasyonu’nu kuran
derneklere teşekkür etti.
Kürsüye son olarak Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş geldi.
Kurtulmuş konuşmasında ülke ve dünya sorunlarına değinerek son zamanlarda
Ortadoğu’da oynanan oyunlara dikkat çekerek
birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda derneklerin bir araya
gelerek böyle bir oluşum yapmalarının önemli olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından toplu hatıra fotoğrafları
çekilerek program tamamlandı.
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BAYRAMPAŞA
MUSTAFA TUÇ’LA
DEVAM DEDİ
Bayrampaşa Ordulular Derneği 2. Olağan kongresini Bayrampaşa Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirdi. Kongreye, Bayrampaşa Belediye Başkanı
Atila Aydıner, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı,

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Remzi Albayrak, eski
İBB Grup Başkanvekili Temel Başalan, ORDEF Başkanı Celalettin Dervişoğlu, Ordu Dernekler Platformu Başkanı Gülcan Özkaya, ORDEF eski başkanları Sabri Çelebi ve Av. Ali Çelik, KORDEF Başkanı
Salim Dere, ORKAÇDER Başkanı Cengiz Aydemir,
Sarıyer Ordulular Dernek Başkanı Ali Yaman, Şişli
Ordulular Dernek Başkanı Ali Ayan, ORDUSİYAD
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Başkan Yardımcısı Arif Aydoğdu, Ordu Basın Kuruluşları Birliği Başkanı Sefai Uzunyurt, Sanatçı Aydın
Beyoğlu başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu
başkanları, basın mensupları ve dernek üyeleri katıldı.
Divan başkanlığını ORDEF onursal Başkanı Sabri
Çelebi’nin yaptığı kongre’de açılış ve protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi. Tek liste halinde
mevcut başkan Mustafa Tuç yönetimindeki yeni yönetim listesi oybirliğiyle kabul edildi. Yine derneğin
kurucularından olan ORDEF Genel Sekreteri Sezer
Turan’da Onursal Başkan olarak üyeler tarafından
kabul edildi. Toplu hatıra fotoğrafları ile kongre sona
erdi.

İSTANBUL’DA Kİ KORGANLILAR
İFTARDA BULUŞTU

İstanbul’da faaliyet gösteren İstanbul Korganlılar Derneği muhteşem bir iftar programına imza attı. Salim Dere’nin başkanlığını
yaptığı dernek yönetimi Korganlıları iftarda
buluşturdu. 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde
gerçekleştirilen iftara programına ise ilgi
oldukça yüksek oldu. Programa İstanbul AK
Parti Milletvekili İsmet Uçma, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Ak Parti İstanbul
3. Bölge Milletvekili Aday Adayları Av. Ali
Çelik ve Mehmet Gücüklüoğlu, ORDEF Genel
Sekreteri Sezer Turan, dernek başkanları, iş
adamları ve Korganlı vatandaşlar katıldı. İftat
programı kur’an ve dua tilaveti ile başladı. Akabinde ise ezana yakın eller açıldı dualar edildi.
Ezanın okunmasıyla toplu halde iftar açıldı.
İstanbul Korganlılar Derneği İftar Programın
da sadece dualar edilmedi. İlahiler ve semazen gösterileri de ayrı bir renk kattı programa.
Akabinde ise protokol konuşmaları yapıldı.

İstanbul Korganlılar Derneği Başkanı Salim
Dere, program da kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Milletvekili Aday
Adayları Av. Ali Çelik ve Mehmet Gücüklüoğlu da sahneye çıkarak söz hakkı aldı. Ordulu
Aday adayları meclise gitmeleri durumun da
Orduluları en iyi hizmetler ile temsil edeceklerinin sözünü verdi. Bir diğer konuşmacı
ise Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz.
Korgan’ın başarılı belediye başkanı hemşehrilerini yalnız bırakmayarak, Korgan’a yapılan
yatırımlardan bahsetti. Başkan Kiraz en kısa
sürede Korgan Sanayi Sitesi’nin biteceğini ifade
ederek, yapılan yollardan bahsetti. İstanbul
Ak Parti Milletvekili İsmet Uçma ise ramazan
ayının güzelliğine dikkat çekti. Uçma, seçim
sürecinde de Ordulu Aday Adaylarına başarılar
diledi. Program toplu hatırı fotoğraf çekiminin
ardından son buldu.
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EKİNCİLER DERNEĞİ
“Şehitleri Anma Programı”
DÜZENLEDİ

“ İstanbul Esenlerde bulunan

Ordu-Perşembe Ekinciler
Derneği Şehit Hüseyin Gümüş
ve tüm şehitlerimiz için bir anma
programı düzenledi.

“
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İstanbul Esenlerde bulunan
Ordu-Perşembe Ekinciler Derneği Şehit Hüseyin Gümüş ve
Tüm şehitlerimiz için bir anma
programı düzenledi.
Esenler’de düzenlenen program Hasan Çiçek Hocanın Kuranı Kerim tilavetinin ardından
saygı duruşu ve istiklal marşı ile
başladı.Programda Dr.Hüseyin
Emin Sert Şehitlik temalı bir
konuşma yaptı.Perşembeli şehit
Jandarma Astsubay Hüseyin Gümüş’ün slayt programı sunuldu.
Programda Dernek Başkanı
Bünyamin Özgül bir konuşma
yaparak, “Derneğimizin İstanbul-Esenler'de organize etmiş
olduğu Şehit Hüseyin Gümüş ve
tüm şehitlerimizi anma programının gerçekleşmesinde maddi
ve manevi emeği geçen tüm üyelerimize, eski ve yeni yönetim kurulu üyelerine, katılım sağlayan
tüm misafirlerimize, Sunuculuk
yaptığı için Sn. Hüseyin Karaduman Hocamıza, Kur-an'ı Kerim Tilaveti için Sn. Hasan Çiçek
hocamıza ve ŞEHİTLİK temalı
konuşması için Sn. Dr. Hüseyin
Emin Sert hocamıza, Esenler
Kültür Merkezi'nin bizlere ve-

rilmesinde emeği geçen Esenler
Belediyesi STK lardan sorumlu
Başkan Danışmanı Sn. Mehmet
Kaya'ya, Kamera çekimleri için
Altaş TV'ye ve katılımları için;
tüm misafirlerimize Perşembe
Ekinciler derneği olarak teşekkür
ederiz,dedi.
Programa MHP Esenler İlçe
Başk. Yard. Nevzat Çatak,Ak Parti Esenler Meclis Üyesi Abdullah
Beyrek,İstanbul Ordulular Dernek Başkanı Murat ŞAHİN ve
Başkan Vekili Temel Ergül,İstanbul Perşembeliler Derneği Başk.
Yard. Arif Akbaş,Ordu-Perşembe Kırlı Derneği Başkanı Cesur
Uçar ve Eski Başkanı Salih Belen,Ordu-Perşembe Yarlı Dernek
Başkanı Salih Dursun,Zeytinburnu Ordulular Dernek Başkanı
Recai Memiş,Ordu Haber Gazetesi imtiyaz sahibi ve İstanbul
Ordusiyad Derneği Başkanı Sn.
Rüşat Aydoğan,Kumru Haber
Gazetesi İmtiyaz Sahibi Raif Çevirme,İstanbul Ordusiyad Başk.
Yard. Arif Aydoğdu,Bayrampaşa
Ordulular Derneği Başk. Yard.
Muhittin Sert ve vatandaşlar katıldı.
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GÖLDEF’TEN
ANLAMLI
TURNUVA

Gölköy Dernekler Federasyonu
(GÖLDEF) tarafından Zeytindalı Futbol Turnuvası ismiyle düzenlenen turnuvanın final maçı
Bağcılar Mahmutbey Stadında oynandı. Finalde GÖL-DER ile Gölköy Güzelyurt Derneği takımları
karşılaştı. Normal süresi 7-7 biten
maçın uzatma dakikalarında bir
gol bulan GÖL-DER futbol takımı
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turnuvanın şampiyonu oldu.
Düzenlenen final organizasyonuna, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağrıcı, Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert,
ORDEF Başkanı Celalettin
Dervişoğlu, AK Parti İstanbul 3.
Bölge Milletvekili A. Adayı Av. Ali
Çelik, ORDEF Genel Sekreteri Sezer Turan, Sarıyer Ordulular Dernek Başkanı Ali Yaman, Ataşehir
Ordulular Dernek Başkanı Ertuğrul Köleoğlu, AK Parti Bağcılar
İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Zekayi
Sönmez, ORDEF önetim kurulu
Üyesi Zekayi Alır, Bahçelievler

Ordulular Dernek Başkanı Muhammet Küçüköksüz, İş Adamları
Şenol Ateş ve Ahmet Karagöz başta olmak üzere Federasyona bağlı
dernek başkanları ve Gölköylüler
katıldı.
Turnuvada birinci gelen GÖLDER futbol takımına birincilik
kupasını Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı verdi.
Böyle anlamlı bir turnuva düzenledikleri için GÖLDEF Başkanı
Necati Özdemir ve yönetim kurulu üyelerine tebrik ediyor başarılar
diliyoruz.
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İSMAİL ERDEM

Ordu Dernekler Federasyonu, Sancaktepe Belediye
Başkanı İsmail Erdem’i genel merkezinde misafir
etti. Pancar çorbası ve mısır ekmeği ikramının
yapıldığı toplantıya ORDEF Yönetimi ile birlikte
Onursal Başkan Sabri Çelebi, Ordu Günleri Ağası
Mehmet Tepe, Sancaktepe Belediyesi Temizlik
İşleri Müdürü Şahin İnce, dernek başkanları, basın
mensupları katıldılar.
Sancaktepe’de Ordulularla oldukça yakın ilişkiler
kuran ve geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Ordulular Derneğine işletmeleri için bir sosyal tesis
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ORDEF’TE
tahsis eden Erdem aynı zamanda Yenikapı Ordu
Günleri’nde Ordu’dan gelen belediyeler ve Beşiktaş Belediyesi ile birlikte stand açarak Ordululara
verdiği değeri göstermişti. Ordu Dernekler Federasyonu da kendisinin bu hizmetlerine karşı İsmail
Erdem’i ORDEF Genel Merkezinde misafir ederek
tüm Ordulular adına kendisine teşekkür etti.
ORDEF Başkanı Celalettin Dervişoğlu programda
yaptığı konuşma da Orduluların siyaseten temsil
edilememe haykırışı var ama en azından hemşerimiz diyebileceğimiz İsmail Başkanımız gibi bizlere
destek olan başkanlarımız var. Kendisine Ordululara göstermiş olduğu yakınlık dolayısıyla teşekkür
ediyoruz. Bizde kendilerini hemşerimiz olarak
görüyoruz dedi.
Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’de
yaptığı konuşmada, kendisinin de sivil toplumun
içinden gelen ve halen içinde olan birisi olarak
derneklerin önemini çok iyi bildiğini ve bu nedenle de doğru işler yapan her derneğe destek olmaya
çalıştıklarını ifade etti. Erdem ayrıca, kendisini
ağırladığı için ORDEF yönetimine de teşekkür etti.

Topkapı Sosyal Tesisleri’nde
Şehitleri Anma Programı
İstanbul 0rdu SİYAD- İstanbul Ordulu Sanayici İş Adamları ve Yöneticiler Derneği’nin
20.05.2018 Pazar akşamı Topkapı Sosyal Tesisleri’nde şehitlerimiz için düzenlendiği iftar programı dualarla, coşkuyla yapıldı…
İstanbul Ordu SİYAD Başkanı Rüşat Aydoğan; yaptığı selamlama konuşmasında,
“dünyanın değişik yerlerinde vatanımız, bayrağımız, milletimiz için şehit düşmüş tüm
kardeşlerimiz için verdiğimiz iftar, okuttuğumuz kuran ve yapılan dualarımız vefa ve
saygıdır…. Tarihini unutan milletler tarih
sahnesinden yok olurlar” diyerek, tüm davetlilere hoşgeldiniz dedi ve selamladı….
Büyük bir katılımın olduğu iftar programında, Çanakkale de, İstiklal Savaşı’nda, Kore’de,
Kıbrıs'ta, Balkanlar’da, Anadolu’da, Ortadoğu’da ve dünyanın değişik yerlerinde şehit
düşmüş kardeşlerimiz dualarla yâd edildi…

Kore, Kıbrıs ve Anadolu’da vatan için savaşan kahraman gazilerimizin şereflendirdiği
iftar programına İstanbul AK Partti Milletvekili İsmet Uçma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti baş Konsolosu Fahri Yönlüer ve
KKTC Konsolosları, Vali Dursun Ali Şahin,
Vali Orhan Düzgün, İstinaf Mahkemeleri
Başkanı Hayri Kaynar, eski. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, parti temsilcileri, Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr
Vecdet Öz ve yönetim kurulu üyeleri, siyaset
dünyamızın değerleri, bürokratlar, milletvekili aday adayları, Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin saygıdeğer komutanları, emniyet
teşkilatımızın yöneticileri, savcılar, hakimler,
akademisyenler, ORDEF Başkanı Celalettin
Dervişoğlu, ORDEF yöneticileri, ORDEF
Genel Sekteri ve dergimizin imtiyaz sahibi
Sezer TURAN, toplum önderleri, basın ve
medya temsilcileri katıldı.
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İstanbul Ordulular Derneği
Kongresini Yaptı
“Merkezi
Esenler’de
bulunan ve ilk
kurulan Ordu
Derneği olan
İstanbul Ordulular Derneği
olağan genel
kurulunu
dernek
merkezinde
gerçekleştirdi.”
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Merkezi Esenler’de bulunan ve ilk kurulan Ordu Derneği olan İstanbul Ordulular
Derneği olağan genel kurulunu dernek
merkezinde gerçekleştirdi. Genel kurula, AK
Parti Ordu Milletvekili Ergun Taşçı, ORDEF
Başkanı Celalettin Dervişoğlu, Gölköylüler
Federasyonu Başkanı Necati Özdemir, Ünye
Dernekler Federasyonu Başkanı Koray Maral,
ORKAÇDER Başkanı Cengiz Aydemir,
Sarıyer Ordulular Dernek Başkanı Ali Yaman,

ORDEF Genel Sekreteri Sezer Turan, Perşembeliler Dernek Başkanı Cemalettin mercan,
Bayrampaşa Ordulular dernek Başkanı Mustafa Tuç, Kırlı Dernek Başkanı Cesur Uçar ile
birlikte basın mensupları ve dernek üyeleri
katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından düzenlenen
genel kurul ile önceki dönem başkanı Murat
Şahin başkanlığındaki yeni yönetim kurulu oy
birliğiyle dernek yönetim kuruluna seçildi.
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ORDU SİYAD SEYİT TORUN’A
“Yılın Siyasetçisi” Ödülünü Verdi
İstanbul Ordu SİYAD- İstanbul Ordulu Sanayici İş Adamları ve Yöneticiler
Derneği Yönetim Kurulu 22 Nisan 2018 Pazar günü, Ordu CHP Milletvekili
ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
onuruna İstanbul’da kahvaltılı toplantı düzenledi.
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İstanbul Ordu SİYAD- İstanbul Ordulu Sanayici İş Adamları ve Yöneticiler Derneği Yönetim Kurulu 22
Nisan 2018 Pazar günü, Ordu CHP
Milletvekili ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun onuruna İstanbul’da kahvaltılı toplantı düzenledi.
Demokrasi şöleni tadında geçen
toplantıda İstanbul Ordu Siyad Başkanı Rüşat Aydoğan; hemşerilerini
ve misafirlerini karşıladı.
Toplantıya belediye başkanları,
siyasetçiler, bürokratlar, sendika
başkanları, meclis üyeleri, akademisyenler, STK Başkanları, dernek
yöneticileri, sanatçılar, sporcular
ve Ordulu hemşerilerin katılımı ile
gerçekleşti. Toplantı da konuşma
yapan Seyit Torun “Ordu benim

doğduğum şehir, Ordulular benim
kardeşimdir… ben Orduyu ve Orduluları siyaset için değil hemşerilerim, kardeşlerim olduğu için
seviyorum… Ordulu hemşerilerime güveniyorum… Demokrasiye,
Cumhuriyet’e, vatanımıza sahip
çıkacaklarına inanıyorum. Birlik
ve beraberliğimizden çok mutlu
oluyorum. Ordulu bir kardeşiniz
olarak her zaman hizmetinizdeyim.
Her zaman yanınızdayım. Hepinizi
sevgiyle selamlıyorum” diyerek toplantıda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.
Toplantı sonunda İstanbul Ordu SİYAD Yönetim Kurulu Seyit Torun’a
“Yılın Siyasetçisi” ödülünü takdim
ederek, toplantıyı sonlandırdı.
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KORDEF’TEN
TANITIM GECESİ

İstanbul Korganlılar Derneği
Aşağı Kozpınar, Derneği, Çamlı
Derneği, Yeniköy Derneği, Anadolu Yakası Korganlılar Derneği,
Yenipınarlılar Derneği, Çitlice
Derneği tarafından geçtiğimiz
aylarda kuruluşu tamamlanan
Korgan Dernekler Federasyonu(KORDEF), ilk tanıtım gecesini
Eyüp’te Belediye Nikah Salonunda gerçekleştirdi.
Geceye, Eyüp Belediye Başkanı
Remzi Aydın, Korgan Belediye Başkanı Tuncay
Kiraz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Adalar AK Parti İlçe Başkanı Özlem Öztekin
Vural, Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Celalettin Dervişoğlu, Ordu Dernekler Platformu Başkanı Gülcan Özkaya, Eyüp AK Parti İlçe Başkanı
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Adem Koçyiğit Eyüp Şöförler Odası Başkanı Ali
Rıza Yavuz, Gazeteci Yazar Ekrem Şama, Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Çetin Akgül, Fatsa Dernekler
Federasyonu Başkanı Yakup Yeşiltaş, ORKAÇDER
Başkanı Cengiz Aydemir, Şişli Ordulular Dernek
Başkanı Ali Ayan, ORDEF Genel Sekreteri Sezer Turan, Eyüp Ordulular Dernek Başkanı Şenol
Gündüz, Bayrampaşa Ordulular Dernek Başkanı
Mustafa Tuç, Altınordu Dernek Başkanı Fikret
Aydınhan başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve Korganlılar
katıldı.
KORDEF Başkanı Salim Dere’nin açılış konuşmasıyla başlayan gece protokol konuklarının konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından
Korgan doğumlu Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Beyoğlu katılımcılara muhteşem bir konser
verdi.
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ORKAÇDER’den Tanıtım
Gecesi Ordulu Kamu
Çalışanları
Derneği(ORKAÇDER), İstanbul Büyükşehir Belediyesi
1453 Sosyal Tesislerinde bir tanıtım gecesi düzenledi.

D

Derneği(ORKAÇDER), İstanbul
Büyükşehir Belediyesi 1453 Sosyal
Tesislerinde bir tanıtım gecesi düzenledi. Geceye, çok sayıda davetli
ile birlikte İstanbul’da görevli Ordulu Kamu çalışanları, Bürokratlar,
Siyasetçiler, Sanatçılar, Basın mensupları, İş Adamları ve dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri
katıldı.
Yaklaşık 700 davetlinin katıldığı
gecede Şehitlerimizin ruhuna Kuran’ı Kerim okutuldu ve ardından
Ordulu Tasavvuf Musikisi sanatçısı Erol Aydoğan ve yine Ordulu
Sanatçı Aydın Beyoğlu konserleri
gerçekleşti.
Programın açılış konuşmasını ORKAÇDER Başkanı Cengiz Aydemir
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yaptı. Yönetim kurulunu yanına
alarak sahneye çıkan ve oldukça
heyecanlı olduğu gözlenen Aydemir, duygularına hakim olmakta
zorlandığını ve bu onuru yaşamasına vesile olan herkese teşekkür
ederek hoş geldiniz dediğini belirtti. Aydemir daha sonra, Ordu
Kamu Çalışanları Derneğini tanıtarak faaliyetleri ve hedefleri hakkında kısaca bilgi verdi.
Programa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma,
AK Parti Ordu Milletvekili Metin
Gündoğdu, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat
ve ORDEF Başkanı Celalettin Dervişoğlu’da kısa birer selamlama konuşması yaptılar.
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GEZGINLER KULÜBÜ

ORDEF
Gezginlere
“ Ordumuzun tanıtımı için çalışmalarını sürdüren

Ordu Dernekler Federasyonu ile Türkiye Gezginler
Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Ordu Tanıtım
Gecesi yoğun katılımla gerçekleşti.

“
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Ordumuzun tanıtımı için çalışmalarını sürdüren
Ordu Dernekler Federasyonu ile Türkiye Gezginler
Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Ordu Tanıtım
Gecesi yoğun katılımla gerçekleşti. Fatih’te bulunan
bir otelde düzenlenen program ile Ordu kültür ve
turizmi tanıtım filmi ile gezginler kulübü üyelerine
tanıtıldı. Ayrıca Ordu pidesi, pancar çorbası, keşkek
gibi yöresel ürünler de ikram edildi.
Program’da bir konuşma yapan ORDEF
Başkanı Celalettin Dervişoğlu, Gezginler Kulübü ile böyle bir program yaparak Ordu’yu tanıtma imkanı buldukları için mutlu olduklarını söyledi.
Ordu’da da Gezginler Kulübü üyeleri için bir program düzenlemeyi
düşündüklerini belirten Dervişoğlu, katılımcılara teşekkür etti.
Programın hazırlanması için yoğun
çalışmalarda bulunan ORDEF Genel
Sekreteri Sezer Turan ise yaptığı konuşma

da, Ordu’nun turizm potansiyeli açısından çok özel
bir olduğunu, geçtiğimiz yıl 1 milyon turistin geldiğini, yapılacak bu gibi çalışmalarla da bu sayının
katlanarak artacağını söyleyerek Gezginler Kulübüne teşekkür etti ve onları Ordu’ya davet etti.
Gezginler Kulübü Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan
Kural’da yaptığı konuşma da, Ordu Dernekler Federasyonu’na ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederek, Ordu’nun çok güzel bir doğaya
ve turizm açısından yüksek potansiyele
sahip olduğunu vurgulayarak en kısa
zamanda Ordu’da program yapmak
istediklerini söyledi.
Konuşmaların ardından halk
oyunları ekibi ve Ordulu Halk Müziği sanatçısı Aydın Beyoğlu konseri ile katılımcılar eğlence dolu dakikalar yaşadı.
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KLİPS Deri Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti.

Ürünlerimiz

“Bin Ton”un Üzerinde
Çilek Hasadı

Vali Seddar Yavuz, Altınordu İlçesi Kayabaşı Mahallesinde çilek üreticisi Selçuk Şahin’i ziyaret etti.
Çilek üretim alanlarını gezerek, çilek üreticisi Selçuk
Şahin'den detaylı bilgi alan Vali Seddar Yavuz, çilek
tarlasında çalışan işçilerle hem sohbet etti, hem de
yeni ürün çileklerden toplamayı da ihmal etmedi.
2013 yılında 10 dekarı örtü altı olmak üzere 40 dekarlık alanda kurulu olan çilek bahçesinde 15 kişiye
istihdam sağlayarak bu işe başladığını söyleyen Selçuk Şahin, bugün 75 dönüm alanda yüze yakın işçi
istihdam edildiğini, yılda ise 300 ton civarında çilek
üretiminin gerçekleştiğini, fide
üretimini de kendilerinin yaptığını söyledi.
“Fındığın yanında üreticilerimize ek gelir getirici yeni
ürünleri kazandırmaya yönelik
çalışmalar kapsamında ürün
çeşitliliğinin artırılması büyük
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önem arz ediyor” diyen Vali Seddar Yavuz, ”Bugün
Altınordu ilçemize bağlı Kayabaşı Mahallemizde kurulan çilek bahçemizi gezdik. 2013 yılında çilek yetiştirmeye başlayarak günümüze kadar başarıyla sürdüren ve örnek teşkil eden üretici Selçuk Şahin’i ve
ortaklarını kutluyorum” dedi.
İl genelinde 400 dekar alanda bin tonun üzerinde
çilek hasadı beklendiğini hatırlatan Vali Yavuz, ”Çilek üretimi Altınordu, Kabadüz, Perşembe, Gülyalı,
Ünye, Ulubey gibi birçok ilçemizde yaygın olarak yetiştiriliyor. Dekarda yüzde 33, üretimde ise yüzde 50
oranında bir artış bekliyoruz.
Yeni ürünlerin kazandırılması
noktasında Valilik olarak katkı
ve desteklerimiz devam edecektir. Genç girişimci kardeşimizi
de yürekten kutluyor, diğer çiftçilerimize de örnek olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

.
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Fındığın
Yararları

Yüksek kolesterolü düşürmek için
hayat tarzında ve beslenme alışkanlıklarında yapılacak değişimler etkili
olabilmektedir.
*Tam tahıllı gıdalar tüketin.
*Bir avuç kadar fındık tüketin.
*Daha az doymuş yağ tüketin.
*Az yağlı veya yağsız et tüketin.
*Balık ve tavuk yerken derisini yemeyin.
*Karadeniz’in altın değerindeki kaynağı fındık hayatınıza kalite katacak
besin değerlerine sahip.
Fındık kemikleri güçlendirir...
Yaşımız ilerledikçe kemiklerimizdeki protein örgüsü seyreliyor. Yaşlanan
kemiklerimizin kalsiyum ağırlıklı mineral maddesi azaldıkça, daha kolay
kırılır hale geliyor.Bunun için fındık
yiyerek vicudumuza protein desteği
sağlayabiliriz.
Fındık dişleri güçlendirir...
İçerdiği yüksek kalsiyum nedeniyle
dişleri güçlendirir.
Fındık beden ve zihin yorgunluğunu
giderir.
Fındık, ceviz, badem, çekirdekli
kuru üzüm, yeşil sebzeler, böğürtlen,
yaban mersini, somon ve sardalya balığı, üzüm suyu, elma, kepekli pirinç
ve sıcak kakao beyin yorgunluğuna iyi
gelen gıdalardır. Çay ve kahve de beyin yorgunluğuna iyi gelir.
Fındık Böbrekteki kum ve taşları döker.
Fındık böbrekleri daha fazla harekete geçirir ve böbreklerdeki,idrar
kesesindeki ve safra kesesindeki bak-
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terileri yok eder. Böbreklerdeki taşları, kristalleşmeyi ve atıkları bir araya
getirerek toplayan herhangi birinde
aynı zamanda bakteri ve muhtemelen
iltihap bulunur.Fındık böbrek temizleme ve böbrek taşları sorununda katkı sağlayabilecek güçtedir.
Fındıkta yüksek miktarda protein
vardır.
Fındık protein miktarı tahıllardan ve
yumurtadan daha yüksek, baklagillerde ve ette bulunan protein miktarına
da eşit miktardadır. Günde 100 gram
iç fındık tüketildiğinde, kişinin günlük protein ihtiyacının yaklaşık % 22
oranı karşılanabilir. Bu açıdan fındığın değerli bir protein kaynağı olduğu
rahatlıkla söylenebilir.
Fındıkta yüksek miktarda E vitamini
vardır.
Buğday tohumu yağı, ayçiçek yağı,
mısır ve soya gibi bitkisel yağlar E vitamini bakımından oldukça zengindir. Ayrıca günde 1 avuç badem, fıstık
veya fındık gibi kuruyemiş tüketmek
ihtiyaç duyduğunuz E vitaminini fazlasıyla sağlar. Fındık Kaç kalori ?
24 Gramlık 1 Fındık paketinde 151
kalori vardır.
Fındığın içindekiker nelerdir ?
Fındık, folik asit, E,K ve C vitaminleri,demir,çinko,bakır gibi mineraller,
protein, lif açısından zengin bir kaynaktır.İçerdiği doymamış yağ asitleri
sayesinde kalp sağlığını koruyucudur.
Yağ ve kalori içeriği yüksek olduğun-

dan ölçülü tüketilmelidir. Manganez,
magnezyum, fosfor ve demir gibi geniş bir mineral yelpazesine sahiptir.
Fındık Nedir ?
Herkesin kafasını kurcalayan bu sorunun cevabını veriyoruz.Fındık sebze mi yoksa meyve mi .Malesef ikiside
değil, fındık besleyici bir tahıldır.
Fındığın ömrü nedir ?
Fındık, 50 yaşından sonra bile meyve
verebilen çok yıllık bir bitkidir.
Fındık Hasadı ?
Fındık hasadı genellikle Eylül ayından ekim ayına kadar sürer. Olgunlaşmış fındıklar yere düşer. Elle ya
da elektrik süpürgesi gibi çalışan özel
olarak tasarlanmış süpürücü makineler ile toplanabilirler.
Fındık Yağı ?
Fındıklardan alınan yağ, pişirme için
bitkisel yağ olarak kullanılır. Bu yağ
aynı zamanda kozmetik ve farmasötik endüstrisinde ve aromaterapide de
kullanılmaktadır.
Eski Tedavi Yöntemleri ?
Eski Yunanlılar’ın öksürük ve kellik tedavisinde fındık kullandıkları öyleniyor.
Fındık Üretimi ?
Her yıl 748.000 ton fındık üretilmektedir.Küresel olarak tüketilen fındıkların
yaklaşık %75’i Türkiye kaynaklıdır..
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GÖRENLER

TİMSAH

SANIYOR
“Ordu'nun
"Sakin Sehir
(cittaslow)"
unvanına sahip
Perşembe
ilçesindeki
"Timsah
Adası"
görenleri
hayrete
düşürüyor.”
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T

Türkiye’nin “Sakin Şehir”
unvanına sahip ilçelerinden
olan Ordu’nun Perşembe ilçesi eşsiz güzellikleri ile doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Perşembe ilçe merkezine
15 kilometre uzaklıktaki Belicesu Mahallesi’ndeki "Timsah Adası" ise yazları ziyaretçi akınına uğrarken, görenler
hem saşırıyor hem de hayran kalıyor. Aynı zamanda
Doğal ve Kültürel Varlıkları
Koruma Envanteri'nde bulunan adanın karayla birleştiği
alandaki kumsal halk plajı
olarak kullanılıyor.
Sonbahar aylarında da ziyaret edilen ‘Timsah Adası’ni
ilk kez gören vatandaşlar
şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Adayı görmek için Ordu ve
çevresindeki illerden Per-

şembe'ye gelen vatandaşlar,
arkalarına aldıkları ‘Timsah
Adası’ ile özçekim yapmayı
da ihmal etmiyor.

olması yetmez, çevresinin
de beş yıldızlı olması lazım.
Bu açıdan Timsah Adası bize
olağanüstü bir fırsat tanıyor.

“TİMSAH ADASI ORDU
TURİZMİ İÇİN EŞSİZ BİR
FIRSAT”
Son bir kaç yıldır turizme
kazandırılması için çalışmalar yürütülen ada ile farklı
bir turizm değerine sahip
olacak Perşembe. Deniz kenarında ve çok ilginç jeolojik
oluşum sebebiyle timsaha
benziyor.Fay hatlarının kırılmasında ya da yanardağların oluşturduğu bir şekilden
kaynaklanmış olması muhtemel. Görüntü ilginç ve güzel
olunca bu alanda turistik tesislerin olması güzle olur. Bu
sebeple otellerin beş yıldızlı

Belicesu sakinlerinden Muhittin Memiş ise, Timsah
Adası’nin yaz aylarında çok
kalabalık olduğunu belirtti.
Timsah Adası’nin yabanci
turistler içerisinde en çok
Arap ve Alman turistlerin
ilgisini çektigini ifade eden
Memiş, “Timsah Adasi’nin
yaz aylarında ziyaretçisi çok
oluyor. Yabanci turistler tarafından oldukça beğenilen
bir yer. Birçoğu gerçekten
timsah olduğunu düşünüyor.
Alman ve Arap turistler ilgi
gösteriyor. Her yıl sayı gitgide artıyor” diye konuştu.

MEMLEKETİM ORDU RÖPORTAJ

Röportaj
Gürgentepe Belediye Başkanı:
“Yener Yalçınkaya”

Geçmiş dört yıl içersinde neler yaptınız?
Gürgentepe kültür ve yapı itibariyle
alevi vatandaşlarımızın çoğunlukla
yaşadığı ender ilçelerden bir tanesidir. Belki iki ilçe varsa bir tanesi Gürgentepe’dir
Gürgentepe’nin kültürel zenginliği
var. Bu konuyu gözardı etmememiz
lazım. Onun için semahlar, cemevleri Gürgentepe’ye renk katan kültürel
unsurlardır, bunlara sahip çıkmamız
lazım.

Gürgentepe’de ne tür işler yaptınız?
Gürgentepe’ye geldiğimde Gürgentepe altyapısı olmayan, şehir kimliği
bulunmayan mahalle görünümlü ilçeydi. Devir aldığımızda kanalizasyonu olsun, yolları olsun hiçbir altyapısı
bulunmuyordu. Hastanesi sıradan
gelişigüzel bir binada idi. Geldiğimizde hastaneyi yaptık. Şimdi hükümet
konağımız ihale içinde onu yaptıracağız. Altyapıyı tamamen yaptık. Su
kanalizasyonlarını komple yeniledik.
Yolların tamamen parke taşları sökülerek sıcak asfalt yapıldı. Yol sulama
araçlarımız büyükşehirlerde gördüğümz araçlardan. Artık toz, toprak,
çamur şikayetlerinden kurtulduk. O
yöndeki çalışmalarımız iyi gidiyor.
Tabi Gürgentepe’yi ele aldığımızda
hiç araç parkı bulunmuyordu. Makina parkı bulunmuyordu.
Araç parklarımızı komple yeniledik.
Yine aynı şekilde Büyükşehir Kültür
Merkezimiz var. İçinde Türk Hamam

saunası, tuz odası, buhar odası, konferans salonları, kahvehanesi olan
kompleks şu anda projesi bitti ihaleye
çıkacak. Kendimizin yaptığı yürüyüş
yolları vardı, şimdi sosyal tesisler
var. Kendi dönemimizde yaptırdık.
Sosyal tesislere başlıyoruz inşaallah,
başladık hatta. Güzel bir tepemiz var
orayla ilgi çalışmalarımız da başladı.
Hıdrellezi o tepede yapacağız. Hazırlıklarımız tamam başladı herşey. Seyir terasımız olacak aynı güzergahta
onu da yapıyoruz Gürgentepe’de. Ordu’nun Perşembe Yaylası’nı, Karagöl
Yaylası’nı görebileceğiz. Şu anda bu
sosyal tesisleri yapıyoruz.
Doğal güzellikleri turizme kazandırmak için çalışmalarımız var, 250-300
dönüm arazi elimizde olacak. Bu konuda hazırlık yapıyoruz.
Ulugöl artık yoğun bir turizm çekmeye başladı. Bunların geçiş güzergahı
Gürgentepe olduğu için önemli. Biz
orayı geçiş güzergahı değil de gezil-
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mesi ve görülmesi gereken bir yer olduğunu belirterek çalışacağız, hazırlık yapacağız. İnsanlar gezip görecek, yiyip
içecekler. Terasımız Çamlıca tepesinde olacak. (Gölkıyısı
istikametinde okul vardı yürüyüş yollarımız var, onun tam
karşısına düşüyor. Gürgentepe merkezde caminin karşısında.) Burada tarihi gürgen ağaçlarımız var 4-5 kişinin
bir araya gelip kucaklayamayacağı büyüklükte ağaçlardır.
(700-800 yıllık) Burasını kültür vadisi olarak hazırladık.
Eski bir camimiz vardı Bahtiyarlar Mahallemizde “Çivisiz
Ahşap Camii”, onu kültür varlıkları olarak tescil ettiriyoruz.
Önünde seranderler, eski evler, tarım aletleri, değirmenler
var... Şimdi orası kültür vadisine renk katacak nadide eserler olarak teşhir edilecek. Mavi ve yeşil adına herşeyi buluşturacağız. Orda gezecekler, görecekler, diyecekler “ha
böyle bir şey varmış. Babam bunda mısır öğütürmüş... “
diyecek, bilecekler.
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Güzel bir çalışmamız var. Gürgentepe bugüne kadar hiç
hizmet almamış. Kimse hizmet yapmamış. Allah rızası için
“şöyle bir şey yapılım” diyen olmamış!
Daha önce büyükşehir olmadan önce yedi mahalle varken şimdi oldu 29 mahalle, 29 mahalleye hizmet veriyoruz,
6-7 mahalleden biri bile hizmet görmemiş şimdiye kadar.
Su sorunu olmayan bir tek mahallemiz yoktu. Ama biz ne
yaptık? Geldiğimizde önce su problemini giderdik. İnsanlarımızın %80’ine, %90’ına şu anda su ulaştı.
Barajımız yapıldı devlet su işleri tarafından. Bir yıl yağmur yağmasa bile hem Gürgentepe hem de Gölköy’de su
ihtiyacımız olmayacak. Eskiden Işıktepe’deki barajdan su
alıyorduk orası Çamaş’a verildi. Su sorunu tarih oldu. Gürgentepe Ordu yolumuz var. Orada da yoğun bir çalışmamız var inşallah bu yaza kadar bitecek. Gürgentepe – Ordu
arası 25 dk. 40 km’lik yol. Yazın Ordu Merkez’den buraya
çok insan kaçacak, ızgara yapacak öyle güzel bir ortam.
Bunu biz ön plana çıkaracağız. Ordu’da yaşayan insan da
buranın doğal güzelliğinin farkında değildir. İnsanlar “bu
kadar güzel yer mi varmış burada” diyor. Bu yıl itibariyle
birçok tesisimiz olacak. Konaklama yerlerimiz olacak. Belediye olarak iyiyiz. Hükümetimizden de destek alıyoruz.
Belediye Binasına el attınız, bu konuda neler yaptınız,
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Ben belediyeye geldiğimde bir odamız içinde hem mimar,
hem fen işleri müdürlüğü hepsi bir aradaydı. Şimdi birimlere ayırdık. Fen işleri, Mimarlık, Halkla İlişkiler, Muhasebe olsun hepsini birimleştirdik. Gürgentepe belediyecilik anlayışına daha yeni geçti. Bugüne kadar öyle bir şey
olmamıştı. Bir iki masa koymuşlar müdürlük yapmışlar.
Şimdi onları biz düzenledik, misafirleri rahat ağırlayabiliyoruz. Geçen yıl bir muhabir geldi kendisini ağırlayamamıştık bile... Yağmurlu bir havaydı içerde oturuyoruz, lavabo bile düzenli halde değildi. O günden sonra bir karar alıp
herşeyi yeniledim. Şimdi bir hafta da kalsa sorun yok. Bir
ilçede olması gereken şeyler vardır, bir ilçenin görünümü

çok önemlidir.
Ben ilk geldiğimde çarşının girişinde kirli bir görüntü
vardı. Onları tamamen kaldırttım. Çarşının girişi on numara oldu. Duvarları yaptırdık masraflı oldu ama Gürgentepe’nin görünümü değişti. Bu yıl itibariyle Gürgentepe
belediyemiz, Büyükşehir ile birlikte dış cephe giydirmesi
yapacağız %50’sini büyükşehir karşılayacak, caddeler tek
renk boya ya da 2-3 renkten oluşacak %50 vatandaş %50
büyükşehir karşılayacak. Şu anda daha yeni toparladık.
Çalışmalarımız hala devam ediyor ama 3-5 yılda bitecek
şekilde değil bizim oradaki coğrafya sıkıntılı bir coğrafya.
Bu mevsim belediye olarak iyi çalıştık. Botanik Park yaptırdık. Botanik Park içinde olan kütük ve kütük evleri değişecek, silindirleri, oradaki çadırları yenileyeceğiz. Şimdi
Gürgentepe’ye gönderdim. Hepsi yerleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin çok desteği oluyor.
Çöp meselesi ne oldu?
Çöple ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Ayrıştırma tesislerimizde ayrılıp Ünye Çimento’ya veriliyor. Kalan posa
kısmı var, o da düzenli depolama yapılıyor.
Yağmur yağdığında yolun yarısına kadar bile çıkamıyorduk. Şimdi herhangi bir sıkıntımız olmuyor.
Genel manada hiç kimseden sizin için herhangi bir eleştiri duymadım. İnsanlar memnuniyetlerini direk muhatabına söylemezler. Şikayetlerini söylerler. Ama memnuniyetler genelde civarda, etrafta söylenir. Buradaki
insanların size söyledikleri çok müsbet iyi bir beklenti
var. Zaten çalışmalarınız bu yönde.
Eskiden Gürgentepe’de AKP %28 oy alırken en son evet
hayır seçiminde Türkiye ortalamasının üstünde %53,5 oy
aldı. Bu önemli bir kriterdir o belediye için. Gürgentepe’de
birşeyler değişti artık.Herkesin bakış açısı değişti bazı şeylere karşı. Bizim kültürel zenginliğimizi kendi çıkarları
doğrultusunda siyasette kullanmışlar.
Eskiden cem evleri çok azdı şimdi Gürgentepe’de 3040’a yakın cemevi mevcut. Ben cenazelerine gidiyorum,
cem’lerine gidiyorum herhangi bir sıkıntımız yok. Ancak
birlik beraberlikle olur bu. Her mahallemizde 2-3 tane cem
evlerimiz mevcut. Camii ve cemevi arasında 50 metreden
kısa mesafe var ama hiçbir sorunumuz yok.
Alevi hemşehrilerimiz arkadaşlarımız camilere de geliyor mu?
Evet gelenler var, cenaze olsun, Cuma olsun gelenler var.
Sema ekibimiz var. Sema ekiplerine daha çok sahne veril-

mesi gerek.
İstanbul insanı ile Ordu insanı bakış açısı farklı mı?
Evet çok farklı. İstanbul’dan Ordu’ya gelen insan rahatlık istiyor, huzur istiyor. Biz de İstanbul’dan gelen gurbetçi
hemşerilerimizi en iyi şekilde misafir edip onları rahat ettirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.Bu yıl Gürgentepe
turizm konusunda patlama yapacak. Görüşlerim bu yönde, çok gezip görülecek yerlerimiz var. Fatsa’dan sonra en
iyi hastane Gürgentepe’de. En iyi hükümet konağı projesi
bizde.
Derneklerle aranız nasıl?
Dernek başkanları birbirlerini tanımıyordu. Birbirlerini
tanısınlar diye toplantı yapıldı, 3. Kez yapılan bu toplantılardan sonra artık birbirlerini tanımaya başladılar. Tüm
dernek başkanlarımız ile çok samimi sıcak ilişkilerimiz
oluştu.
Vermiş olduğunuz samimi bilgilerden dolayı teşekkür
ederiz.
Asıl ben teşekkür ederim. Bizleri misafir edip ağırladığınız için, bize bu imkanı tanıdığınız için şahsım ve belediyem adına teşekkür ederim.
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Abone ücretini banka hesap numaranıza havale ettim.
Dekont fotokopisi ektedir.

Abone ücretini kredi kartımdan tahsil ediniz.

Kart No:

Tahsilat elemanınızı gönderiniz.

İMZA

Son Kullanma Tarihi:

Kredi Kartınızın Arkasındaki Yetkili İmza
Boşluğunda Yer Alan Numaraların Son Üç Rakamı
Hesap Bilgileri:
Sezer TURAN
Garanti Bankası / Tuna Caddesi Şubesi (Şube No: 1178)
Bayrampaşa / İSTANBUL
Hesap No: 6699959
IBAN: TR16 0006 2001 1780 0006 6999 59
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ABONELİK BİLGİ HATTI: 0212 501 73 04
LÜTFEN FORMU DOLDURDUKTAN SONRA 0212 501 76 23 NO’LU TELEFONA FAKSLAYINIZ
YA DA info@52basinyayin.com ADRESİNE MAIL OLARAK GÖNDERİNİZ.

