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Sezer TURAN

Ordululuk Bir Markadır
Güzel geçen 8. Ordu Günlerinin ardından Ordu
ilimize ORDEF olarak yaptığımız ziyaretimizle de
burada Sn. Valimiz Seddar Yavuz’a, Sn.Büyükşehir
Belediye Başkanımız Engin Tekintaş’a ve diğer ilçe
belediyelerimize teşekkür etme fırsatımız oldu.
Buradan böyle büyük bir Ordu organizasyonunda
bizleri yalnız bırakmadıkları için tekrar teşekkür
ediyorum.

H

ayırlısıyla 8.sini düzenlediğimiz Ordu Günleri’ni alnımızın akıyla tamamladık.
Her yıl hemşerilerimizin ilgisinin artarak çoğaldığını
görmek bizleri hayli mutlu etmekte ve bu işe başlarken üstlendiğimiz sorumluluğumuzu yerine getirdiğimize inanıyorum.
Sadece Altaş Tv kameramanı Bahadır arkadaşımızın yaşadığı üzücü kazadan başka bir
olumsuzluk yaşamadan 8. Ordu Günleri’ni tüm
ekibimizle birlikte tamamladı. Bahadır kardeşimiz iyileşti, geçtiğimiz günler de de evinde
ziyaret ettik. Tekrar geçmiş olsun diyoruz.
Ordu Günleri artık bizim başlattığımız ilk günlerden farklı bir konuma geldi ve artık Ordu’daki
tüm kurum kuruluş ve belediyelerimiz bu olaya
sahip çıkmaya daha fazla gayret gösteriyorlar.
Bizler bu günlerin düzenlenmesinde bizlere maddi ve manevi destek olan başta Ordu
Valiliğimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, belediyelerimize tüm kurum ve kuruluşlarımıza, ayrıca İstanbul Büyükşehir

Belediyemize ve ilçe belediyelerimize, siyasetçilerimize ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum.
Bu organizasyon küçük bir şenlik değildir.
Bu tüm ekibi ve ekipmanıyla hazırlanılan
ve arka planında günlerce istişareler yapılarak ortaya konan büyük bir organizasyondur.
Ordululara yakışan bu organizasyonun gerçekleştirirken çeşitli zorluklar ve sıkıntılar yaşamamıza rağmen ORDEF olarak bu yükünde
hafiflemesinde yardımcı olan başta ORDEF
Başkanım Celalettin Dervişoğlu, önceki dönem
ORDEF başkanlarım ve ORDEF yönetim kurulu arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim.
Bugün yaptığımız bu organizasyon İstanbul ilinde il bazında yapılan en güzel ve kalabalık organizasyonlardan birisidir. Bu gurur hepimizin. Başta ORDEF
olmak üzere tüm hemşerilerimizindir.
Bizler 52 Basın Yayın Organizasyon olarak bu
organizasyonun gerçekleşmesi içinde elimizden gelen tüm çabayı ekibimizle birlikte gece
gündüz demeden gösterdik. Sonuç olarak Orduluların gurur duyduğu ve diğer illerimizin
gıpta ettiği bir organizasyonu gerçekleştirdik.
Bizler birlik ve beraberlik içinde olursak İstanbul’da tüm kurum ve kuruluşlarda ve siyasette yapamayacağımız hiçbir iş yoktur. Bu güç ve kuvvet
bizim Ordululuk ruhumuzda fazlasıyla vardır.
Ordululuk bir markadır.
Birliğimiz daim olsun.
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SEDDAR YAVUZ
ORDU VALİSİ

Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nı Kutluyorum
Aziz Milletimizin, Gazi Mustafa
Kemal
Atatürk’ün
önderliğinde
başlattığı ve büyük fedakârlıklarla kazandığı eşsiz zafer neticesinde
kurulan Cumhuriyetimizin 95. kuruluş
yıldönümünü kutlamanın gururunu
ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Geçmiş tarihimizde olduğu gibi, yakın tarihimizde de
onurlu duruşuyla, varlığına, istiklaline ve istikbaline
sahip çıkan bu büyük millete karşı sadakatimiz; bizim
en vazgeçilmez düsturumuzdur. 600 yıllık bir cihan
devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakârlıkta bulunmak, hepimizin müşterek vazifesidir.
Unutulmamalıdır ki, her bir vatandaşımız; eşit haklara
sahip, ortak bir geçmişi ve ortak bir geleceği paylaşan
bu ülkenin asil evlatlarıdır.
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Aziz Milletimiz; Cumhuriyetine, demokrasisine ve
milli iradesine yönelik tehditleri bertaraf edeceğini
ve bu değerlerine son nefesine kadar sahip çıkacağını
bugüne kadar tüm dünyaya göstermiş ve bundan sonra
da göstermeye devam edecektir.
Millet olarak; büyük fedakarlıklar sonucu kurulan
ülkemizin küresel ölçekte bir güç haline gelen konumunu, Milletimizin sarsılmaz kardeşliğini, bugün de,
yarın da aynı kararlılıkla koruyacak ve geliştireceğiz.
Buna mani olmak isteyen hainlere ise asla fırsat vermeyeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve ülkemize, milletimize hizmeti geçenleri rahmet,
minnet ve şükranla anıyor; Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.

ANASAYFA

ORDEF’DEN BAŞKAN TEKİNTAŞ’A ZİYARET
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İstanbul’da
faaliyet gösteren Ordu Dernekler Federasyonu’nun (ORDEF) Başkanı
Celalettin Dervişoğlu’nu ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

O

rdu
Büyükşehir Belediye Başkanı
Te k i n t a ş ,
ORDEF’in
Ordu
ili
tanıtımı ile ilgili gösterdiği
gayret ve çalışmaları yakından takip ettiğini ve başarılı
bulduğunu belirterek, “İstanbul’daki varlığımızın ve Ordulu kimliğimizin önemi son
derece büyük. Bu vesileyle
İstanbul’da önemli bir misyon
yürüten sivil toplum örgütlerimizin tamamına bir kez daha
teşekkür ediyorum. Bundan
sonraki süreçte iş birliği ve üst
düzey çalışmalarımızı beraber
sürdürmeyi arzu ediyoruz.

BAŞKAN TEKİNTAŞ, “ÇALIŞMALARIMIZI
BERABER SÜRDÜRECEĞİZ”
Ordu ilimize her kademede hizmet etmek için yola çıkmış olan kıymetli kardeşlerimize, başta Sayın Başkanımız
Celalettin Dervişoğlu’na, yönetim kurulu üyelerine ve tüm
misafirlerimize teşekkür ediyorum ”dedi. DERVİŞOĞLU,
“BİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPMAYA HAZIRIZ” Ordu
Dernekler Federasyonu Başkanı Celalettin Dervişoğlu
ise Başkan Engin Tekintaş’ı yeni görevinden dolayı tebrik
ederek bundan sonra ki süreçte federasyon olarak her türlü
katkıyı yapacaklarını söyledi. “Bize düşen görevi yapmaya
hazırız” diyerek sözlerine devam eden Dervişoğlu, “Ordu

Valiliği himayesinde Büyükşehir Belediye Başkanımız ve
19 ilçemizle İstanbul ‘da gerçekleştirdiğimiz 8.ci Ordulular gününde Ordu’yu İstanbul’a taşıdık. Bu organizasyonu
sizlerin büyük gayretiyle şölen havası içinde geçirdik.
Bununla birlikte ileride ki zamanda çalışmalarımızı da
aynı şekilde yapacağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.

7

MEMLEKETİM ORDU HABER

ANASAYFA

ORDEF’ten, Vali Yavuz’a Teşekkür Ziyareti
Merkezi İstanbul’da bulunan
Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) Başkanı Celalettin Dervişoğlu ve dernek
yöneticileri, Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret
ederek, 4-7 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul-Maltepe’de gerçekleştirilen Ordu
Tanıtım Günleri etkinliğine
verdiği destek ve sağladığı
katkılardan dolayı teşekkür ettiler.
Dernek yöneticilerinin ziyaretinden ve bir arada olmaktan
dolayı mutlu olduğunu ifade eden Vali Seddar Yavuz, Ordu’nun Karadeniz’de istikbali en parlak şehirlerden birisi
olduğunu söyledi.
Ordu’nun gelişme ve kalkınma potansiyelinin yüksek olduğunu dile getiren Vali Yavuz, gelecek 10 yıl içerisinde
Ordu’nun Karadeniz’de parmakla gösterileceğini belirterek, artan nüfusu ve ekonomisi ile de adeta yıldız gibi parlayacağını kaydetti.
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Vali Yavuz; “En İyi Tanıtım, Dilden Dile Olan Tanıtımdır”
Vali Yavuz, “Özellikle bilmenizi isterim ki, son iki yıl içerisinde daha ciddi bir hızla büyümeye devam ediyoruz. Başta
turizm olmak üzere bütün göstergelerimiz yukarıya doğru
gidiyor. Bugün sadece yabancı turist sayısında %50’lik bir
artış meydana geldi. Yerli turist sayısında %23’lük bir artış
meydana geldi. Dolayısıyla önümüzdeki beş yıl içerisinde,
üç milyon turisti inşallah yakalayacağız. Daha sonraki süreçte de daha zengin ve çevreyi korumuş bir Ordu’da inşallah hep beraber yaşayacağız. Bunun gerçekleştirilmesi,
burada doğup büyüyen, burada doğup büyümese de memleket sevdalılarının bu memlekete ilgisi, alakası her gittiği
yerde bu şehirden bahsetmesiyle mümkün olabilecektir.
Dünya üzerindeki en iyi tanıtım, malum olduğu üzere dilden dile olan tanıtımdır. ‘Gittim gördüm, çok güzeldi, çok
memnun kaldım’ sözü, televizyonlarda vereceğiniz reklamlardan daha çok etkili bir alan” diye konuştu.
“Organizasyon Kapasitemizi Arttırmalıyız”
Ordu Dernekler Federasyonu yönetim kurulu üyelerine
İstanbul’da Ordu’yu temsil etmelerinden dolayı teşekkür
eden Vali Seddar Yavuz sözlerini şu cümleler ile tamamladı: “Şehrimizin geleceğine olan güvenimizi her daim
muhafaza etmeliyiz. Zaten bunu sizlerde ziyadesiyle görü-

ANASAYFA

yorum. Organizasyon kapasitemizi daha da artırmalıyız,
eksiklerimiz var, iyi yaptıklarımız var, yapamadıklarımız
var. Bunların hepsini büyük ölçüde hepimiz biliyoruz. Ordu’nun bundan sonraki pusulası ya da hedefi daha iyi organize olmuş, eksiklerini sorunlarını daha iyi çözmüş bir
şehir olarak yolumuza devam etmek olacak. Her geçen gün
bununla ilgili gelişmeler olumlu yönde devam ediyor. Sizleri her zaman çok önemsiyoruz. İleteceğiniz herhangi bir
husus olduğunda da bunu seve seve gönülden takip edeceğimizi bilmenizi isterim.”
ORDEF Başkanı Dervişoğlu; “Ordu’nun Tanıtımı İçin Elimizden Gelen Çaba ve Gayreti Gösteriyoruz”
ORDEF Başkanı Celalettin Dervişoğlu ise bu yıl İstanbul’da
8.’si düzenlenen ve Ordu Valiliği himayesinde gerçekleştirilen Ordu Tanıtım Günleri’nin oldukça verimli geçtiğini
belirterek, Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçe belediyelerinin
katılımı ile gerçekleştirilen tanıtım günlerine katılımın
yüksek olduğunu söyledi.
Dervişoğlu, “Biz bunun öncesini ve sonrasını da İstanbul’da takip ediyoruz. Bu çizgimizi, misyonumuzu inşallah
devam ettirmek istiyoruz. Yapmış olduğumuz organizasyonların üzerine ne katabiliriz? Bununla ilgili sizlerin görüşlerini, belediye başkanlarımızın görüşlerini almak, hem
de teşekkür etmek ve sizlerle birlikte olmak için buradayız”
diye konuştu.
Vali Yavuz, dernek yöneticileri ile bir süre sohbet ederek,

Ordu’nun gelişmesi, kalkınması için yapılması gereken
çalışmalar, Ordu’da devam eden yatırım ve hizmetler konusunda ORDEF yöneticileri ile görüş alış-verişinde bulundu.

1- Celalettin DERVİŞOĞLU
2- Sezer TURAN 3- Ali AYAN
4- Şükrü BAKAR 5- Şenol GÜNDÜZ
6- NAİL İnce 7- Ertuğrul Köleoğlu
8- Yüksel MIHÇI 9- MURAT Şahin
10- Ali YAMAN 11- Cengiz AYDEMİR
12- İsa KUVANLI 13- Raif ÇEVİRME
14- Ahmet ÖZDAMAR 15- Sezer ŞENYURT
16- Adem ERDOĞAN 17- SALİH Ziya
CÖRÜT 18- Hikmet MELEK
19- Hüseyin YÜKSEL
20- Engin TURAN
9
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Vali Seddar Yavuz, ORDEF’in Kahvaltı Programına Katıldı

ORDEF’DEN ORDU’DA TEŞEKKÜR
VE İSTİŞARE KAHVALTISI
Vali Seddar Yavuz, Ordu Dernekler Federasyonu
(ORDEF) Tarafından Teşekkür Ve İstişare Amacıyla
Düzenlenen Kahvaltı Programına Katıldı.
ORDEF’in Düzenlediği Kahvaltı Programına, Vali
Seddar Yavuz,
Ak Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız,
Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş,
Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, OTSO
Meclis Başkanı Levent Yıldırım, Ordef Genel Başkanı
Celalettin Dervişoğlu, İlçe Belediye Başkanları İle
Dernek Yöneticileri Katıldı.
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Açılış ve sunum konuşmasında ORDEF Genel
Başkanı Sezer Turan
“Bugün burada yaptığımız
ziyaretin sebebi, 8.Ordu
Günleri” ne Valimizin ve
Büyükşehir Belediyemizin
verdiği desteğin karşılığı
olarak iade-i ziyarettir.
Bizler sizlere ve şahsınızda
idari birim ve personellerine teşekkür ediyorum.” diyerek
sözü Ordu Valisi Seddar Yavuz’a verdi.

Kahvaltı programında bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, “Birlikte yönetim anlayışını özümseyebilir, bunu bir hayat
biçimi haline getirebilirsek, hızla gelişir ve kalkınırız. ‘Ben’ demekten çok, ‘biz’ diyebilmeyi,
‘birlikte başardık’ diyebilmeyi,
başarıyı sahiplendiğimiz gibi
başarısızlığı da sahiplenebilirsek, doğru bir yol belirlemiş oluruz. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan toplumların en büyük özelliklerinden bir tanesi,
herkesin her şeyi çok iyi bilmesidir. Bir ülkede herkes her
şeyi çok iyi biliyorsa, bilin ki o ülkede uzmanlık çok kıymetli ve değerli değildir. Bizim, herkesin bilgisine, becerisine,
yeteneğine aklına saygı duymamız, uzmanlığını önemsememiz ve istişare kültürünü, birlikte bir konuyu değerlendirme, sonuçlandırma anlayışını geliştirmemiz gerekir” dedi.

“Ordu Günleri’nde Ordu Markası Ön
Planda Olmalı”
“Ordu Günleri’nin formatı nasıl olmalı? Bu şehri nasıl tanıtabiliriz? Ordu Günleri’ni sadece hemşerilik günleri olarak
mı yapıyoruz? Yoksa amacımız şehrimize misafir kazandırma ya da Ordu sempatizanı oluşturma günü olarak mı değerlendiriyoruz? Bu soruların hepsini kendimize sormamız
gerekiyor” diye Vali Yavuz, “Her konuyu tartışabilmemiz
lazım. Tartıştığımızda da birbirimizi kırmadan, incitmeden,
birbirimizin emeğine saygı göstererek yapmamız gerekiyor.
ORDEF başkanımızı, yönetim kurulu üyelerini bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalar dolayısıyla tebrik ediyor,
kutluyorum. Bu yıl Ordu Günleri’nde, Ordu Valiliği yerine
‘Oksijen Yurdu’ ifadesini ön plana çıkardık. Belediye başkanlarımıza ve katılacak olan herkese Ordu markasını öne çıkarmalarını özellikle istirham ediyorum. İlçelerimiz Ordu Günleri’nde kendilerine yeni sloganlar bulsun” şeklinde konuştu
ve Ordu Tanıtım Günleri’nde özellikle Ordu’da üretim yapan
firmaların mutlaka yer alması gerektiğinin altını çizerek, aksi
takdirde tanıtım günlerinde başka şehirlerden gelmiş firma
ve işletmelerin yer alması durumunda bir panayırdan farkı
kalmayacağına vurgu yaptı. Tanıtım günleri programının
formatı üzerinde hep birlikte biraz daha çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi.
ORDEF Genel Başkanı Celalettin Dervişoğlu ise programda yaptığı konuşmada,
“Ordu Dernekler Federasyonu olarak doğduğumuz şehir
olan Ordu’da kahvaltı programı düzenlemek istedik. Sizlerle birlikte Valiliğimizin
himayesinde 19 İlçemiz, Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 10 gün önce İstanbul’da
Ordu Günleri düzenledik. Yoğun bir katılım oldu. Bizleri
yalnız bırakmadınız. İstanbul’u düğün havasına çevirdik.
Ordu’muza katma değer katacak işadamlarımızla istihdam sağlayacak güzel bir Ordu noktasında bizlerde elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

MilletveANASAYFA
kili
Yediyıldız;
“Ordu’nun Medeniyetinin İstanbul’da Yaşaması
Lazım”
AK Parti Ordu Milletvekili Dr.Şenel Yediyıldız da yaptığı konuşmada, ”İstanbul’da Ordulu
sayısı oldukça fazla. Orduluların gittikleri yere medeniyetlerini götürmeleri lazım. Ordu’nun medeniyetinin
İstanbul’da yaşaması lazım. Sivil toplum örgütlerimiz
İstanbul’da bu gayretlerini, bu hedeflerini yürütmektedir. ORDEF de Orduluları senede bir kez bir araya
getirerek, İstanbul’da Orduluların birlik ve beraberliğini gösteren Ordu Günü faaliyeti yapmaktadır. Örf
ve adetlerin devam etmesi önemlidir. Toplumu ayakta
tutan örf ve adetlerdir. Bunları devam ettirmek lazım.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonrada bu birlikteliği ortaya koymak önemlidir. Rabbim
Ordu’ya hizmet etmeyi nasip etti. Ordu’nun sorunlarının hepsini biliyoruz. Bu sorunların çözümü noktasında da gayret gösterdiğimizi bilmenizi isterim” dedi.

Büyükşehir
Belediye Başkanı Tekintaş;
“Her Yıl Değişen Konsepte Tanıtım Günleri
Yapılmalı”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise konuşmasında, her geçen gün daha
iyiye gitmesini arzu
ettiğimiz ve bu yıl 8.’si gerçekleşen Ordu Günlerinin 4 günlük formatta nereye gittiğini görebilmek
amacıyla düzenlenen kahvaltı programında bulunduğunu belirterek, “Kültür sanat, sosyal işler özellikle tanıtımlar illerin geleceğe hazırlandığı önemli
programlar. Bazıları da bunların yanında buluşmayı, birleşmeyi, kaynaşmayı sağlıyor. bunu daha kalıcı, daha özel, daha güzel programa çevirmenin yolu
hep birlikte yapacağımız çalışmalardan geçiyor.
ORDEF 4 günlük Ordu günlerinin ardından yeni
programın çalışmasını yürütmesi gerekiyor. Değerlendirme ve eksiklikler gözden geçirilmeli. Bizlere
ne düşüyorsa topyekün şekilde daha mükemmeli
gerçekleştirmenin adımı atılmalı kalıcı özellikleri
ile farklılaştırılmış her yıl değişen bir konsepte olan
tanıtım günleri olması gerektiğine inanıyorum. Hedef kitle turizm ise Ordu’yu tanıtmak ise tanıtımları
başka illerde yaygınlaşması gerekiyor” diye konuştu.
Haberin devamı ve diğer fotoğraflar için sayfamızı ziyaret ediniz.
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ORDEF’TEN ALTAŞ KAMERAMANI BAHADIR
BEDİR’E GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

ORDEF 8.Ordu Günleri’nde program hazırlığı sırasında
elektrik çarpması sonucu yaralanan Altaş Tv kameramanı
Bahadır Bedir’e evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
8.Ordu günlerinin ilk gününde gerçekleşen kazadan sonra
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Bahadır Bedir uzun zaman İstanbul Kartal Devlet hastanesinde yoğun bakımda kalmış ve iyileşerek evine gelince
Ordef Başkanı Celalettin Dervişoğlu ve Ordef Genel
sekreteri Sezer Turan ve Yönetim kurulu üyeleri tarafın-
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dan ziyaret edildi.Bahadır Bedir ziyarete gelen misafirleri
kapıda karşıladı.Bahadır Bedir ziyaretten çok memnun
olduğunu belirtti ve teşekkür etti.
Ordef Başkanı Celalettin Dervişoğlu işe yaptığı açıklamada,”BAHADIR kardeşimize çok geçmiş olsun diyoruz.
Bizler Ordu günlerinde gerçekleşen elim kaza için çok
üzüldük. Tedavi Sürecini çok yakından takip ettik.Bugün
Bahadır’ı evinde sağlıklı ve sıhhatli olarak ailesinin yanında görmek bizleri hayli mutlu etmiştir. Ogün olaydan
sonra çok üzüldük.Programları sadece prosüdür gereği
tamamladık.Biz Bahadırı ve ailesine çok geçmiş olsun
diyoruz, “”dedi. / Raif ÇEVİRME
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Yoroz Kent Ormanı
turizme kazandırılacak

V
16

ali Seddar Yavuz, Ordu’nun önemli mesire alanlarından birisi olan
Yoroz Kent Ormanı’nda gezi ve
incelemelerde bulundu.

ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi sınırları içinde bulunan
ve il merkezine 20 km mesafede bulunan Yoroz Kent Ormanı’na giden Vali Seddar Yavuz, burada bulunan tesisleri
inceledi.

Beraberinde, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma
Komutanı Albay Tolunay Başer, İl
Kültür ve Turizm Müdürü Uğur
Toparlak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa
Genç, Ordu Orman İşletme Müdürü Mehmet Ali Deniz,
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vedat Öz, YİKOB Yatırım ve İzleme Müdürü Agah Genç ile birlikte Altınordu

Beraberindekilerle birlikte, yaklaşık 2,5 km mesafedeki Yoroz Tepesine yürüyüş de gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz,
ahşaptan yapılan merdivenler kırıldığı için vatandaşların
yürüyemediği ve tehlike oluşturan yürüyüş güzergahında
incelemelerde bulundu.
Kırılan merdivenlerin bir kısmının tamir edildiği ve iyileştirme çalışmalarının devam edeceği yaklaşık 2,5 km’lik
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vehaneleri ziyaret eden Vali Yavuz, işyeri sahibi esnafların
ve kahvehanelerdeki vatandaşların hal ve hatırlarını sordu.
Bir kahvehanenin önünde vatandaşlarla çay içerek, sohbette bulunan Vali Yavuz, vatandaşların Yoroz Kent Orma-

yürüyüş güzergahından Yoroz Kayalıklarının tepe noktasına kadar giden Vali Seddar Yavuz, beraberindeki daire
müdürleriyle, Yoroz Kent Ormanı’nın ve Yoroz Tepesi’nin
turizme kazandırılması için yapılabilecek çalışma ve projelerle ilgili de istişarede bulundu.
Yoroz Kent Ormanı’nda piknik yapan vatandaşlarla sohbet eden Vali Seddar Yavuz, Saraycık Mahallesi Muhtarı
Naim Kurnaz’ın daveti üzerine Saraycık mahalle merkezine giderek, burada bulunan esnaf ve vatandaşlarla sohbette
bulundu.

nı’nın turizme kazandırılmasına yönelik görüş ve önerilerini dinledi.
Saraycık mahalle merkezinde bulunan ve yaklaşık 200 yıldır faal olarak tahıl öğüten su değirmenini de gezen Vali
Yavuz, su değirmenini 40 yıldır işleten Sıtkı Eroğlu’ndan
bilgi aldı.
Vali Seddar Yavuz, vatandaşlarla yaptığı sohbetin ardından
Saraycık mahallesinden ayrılarak, il merkezine hareket etti.

Saraycık mahalle merkezinde bulunan işyerlerini ve kah-
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Vali Seddar Yavuz, karşılaştığı sorun ve
sıkıntısını, şikayetini, ihtiyacını dile getirmek ve
çözüm bulmak amacıyla kendisine sosyal medya
üzerinden ulaşıp, görüşme talebinde bulunan
vatandaşların isteklerini yerine getirmeye
çalışıyor.

V

atandaşların, sosyal medya yoluyla kendisine ilettiği sorun, sıkıntı,
şikayet ve taleplere karşı hızlı çözüm bulmak için kurum yöneticilerine anlık talimatlar veren Vali
Seddar Yavuz, bazı talepleri de
bizzat makamında dinlemek suretiyle çözüm üretmeye gayret ediyor.
Mesai saatinin belli bir bölümünü, sosyal medya yoluyla
kendisine iletilen konulara ayıran Vali Seddar Yavuz, sosyal medya yoluyla yapılan iletişimin, halkla ilişkiler uygulamasının bir parçası olduğunu söyledi.
Bugün de sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan 10 aileye randevu vermek suretiyle makamında dinleyen Vali
Seddar Yavuz, sorunu, sıkıntısı, şikayeti veya mağduriyeti,
muhtaçlığı bulunan ailelerin dertlerine derman olmaya çalıştı.
Vali Seddar Yavuz, kendisini sosyal medya üzerinden çay
içme davetinde bulunan Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sami Özcan Akdi’nin isteğini de yerine getirdi.
Mesai bitiminde, Sami Özcan Akdi’nin kaldığı Altınordu
ilçesi Bucak Mahallesindeki KYK Ordu Yurduna giden
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Vali Seddar Yavuz, burada öğrencilerle bir araya gelerek,
çay eşliğinde samimi ve içten bir sohbette bulundu.
Sosyal medyayı, insanların kendisine daha rahat ve kolay
ulaşabilmesi için aktif olarak kullandığını ifade eden Vali
Yavuz, “Bizim yaptığımız iş, mesai mefhumu olmayan bir
iştir. Bize ulaşmak isteyenlere her daim açık olunması gereken bir mesleği icra ediyoruz. Sosyal medyayı, insanların bana daha kolay ve rahat ulaşması için kullanıyorum.
Zaman açısından zorlukları var. Ciddi bir işi yükü de getiriyor. Ayrıca, herkesi memnun edebilmenin ciddi bir
güçlüğü de oluyor. Herkesin randevu almasında, herkesin
talebini bize iletmesinde ciddi bir yoğunluk da var. Güne
erken başlayıp, geç saatlerde tamamlıyoruz. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın bize iletmek istedikleri sorun, şikayet ve isteklere cevap vermeye çalışıyoruz. Sorunlarına,
sıkıntılarına derman olmaya çalışıyoruz. Hayır ve dua almaya çalışıyoruz” dedi.
Sosyal medyanın, etkili bir halkla ilişkiler aracı olduğunu
vurgulayan Vali Yavuz, “Sosyal medya yoluyla şahsımdan
görüşme talebinde bulunan vatandaşlarımıza randevu
vermek suretiyle onları dinleme fırsatı buluyorum. Sosyal
medya yoluyla bana ulaşıp, sorunlarını, sıkıntılarını ileten
vatandaşlarımızın çözülebilecek onları anında ilgili kurum
yöneticisine whatsapp üzerinden gönderiyorum. Sonuçlanıncaya kadar da takibini yapıyorum. Devleti değerli kılan,
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vatandaşına değer vermesi ve hizmet etmesidir. Devleti
başka türlü ayakta tutabilmenin imkanı yoktur. Vatandaşının sorunlarını çözmeyen, ona hizmet etmeyen devleti,
ebed müddet yapamazsınız. Bizim geleneğimiz, ebed müddet devlet geleneğidir. Bizi, bin yıldır devlet sahibi yapan,
dünyadaki son evrensel ve emperyal imparatorluğun sahibi yapan anlayış da budur” diye konuştu.
Öğrencilerle yaptığı sohbette, Türkiye’nin zihinsel bir devrim yaşadığına dikkat çeken Vali Yavuz, “Evvelden kutsal
devlet vardı. Şimdi ise kutsal vatandaş var. Türkiye zihinsel
devrim yaşıyor. Eski devlet anlayışından yeni bir devlet anlayışına evriliyoruz. Evvelden valilerin çok fazla halkın içine girmesinin, çok fazla insanlarla temasta bulunmasının,
otoritesini sarsacağı anlayışı vardı. Devlet yöneticilerinde,
vatandaşla araya bir mesafe koyma anlayışı vardı. Şimdi
ise dünya değişiyor. Bireyin kıymetlendiği, değerlendiği
bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla her bir birey kıymetli ve
değerlidir. Devlet de bireye kıymetli ve değerli olduğunu
göstermesi gerekir. Bunu yapabilmek için de davranışların
değiştirilmesi gerekiyor. İnsanların elini sıkmaktan, onlara gülümsemekten uzak durmamak gerekir. Eğer bunları
yapamaz iseniz, toplum sizi içselleştirmez” diye konuştu.
Öğrencilerle, hayata dair, geçmişe dair, geleceğe dair, sevgiye, hoşgörüye dair sohbette bulunan Vali Seddar Yavuz,
“Kapımız, gönlümüz sizlere her zaman açıktır. Bir sorununuz, sıkıntınız olduğunda çekinmeden bize iletebilirsiniz”
diyerek, öğrencilere sorun ve sıkıntıları olup olmadığını
veya daha iyi olmasını istedikleri bir husus bulunup, bulunmadığını sordu.
Sohbette, bazı öğrenciler de karşılaştıkları sorun, sıkıntı ve
ihtiyaçlarını dile getirdi.
Sosyal medya üzerinden Vali Seddar Yavuz’u çay içmeye
davet eden Sami Özcan Akdi ise, sohbette duygularını şöyle dile getirdi:
“Ben, Sivas’ta 3 yıl önce Cumhuriyet Üniversitesinde başka bir bölümde okurken, Sayın Valimizin bir önceki görev
yeri olan Muşlu arkadaşımla aynı KYK yurdunda kalıyordum. Muşlu arkadaşım sürekli o dönem Muş Valisi olan
Sayın Valimizden övgüyle bahsediyordu. Muş’a yaptığı hizmetleri bize anlatıyordu. O nedenle Sayın Valimizin ismi
o günlerden hafızama yer etmişti. Sayın Valimiz Ordu’ya
atandığında ben ayrı bir sevinç ve heyecan içerisindeydim.
Sayın Valimizi Ordu’da göreve başladığı günden itibaren
takip ediyorum. Hizmetlerini, çalışmalarını ve projelerini
sürekli takip ediyorum. Sayın Valimizi takdir ediyorum
ve kendim de ona imreniyorum. Sayın Valimiz, bizler için
hem bir ağabey, hem de devletimizi başarıyla temsil eden
bir Vali’dir. Gerçekten bizi anlayan, bizim fikirlerimize, düşüncelerimize önem veren çok değerli bir insan, çok kıymetli bir yönetici bizim gözümüzde. Sosyal medya üzerinden gönderdiğim mesajıma cevap vermez diye düşündüm.
Ama o şu anda bizlerle beraber. Şu anda çok heyecanlıyım.
Bizleri kırmayarak çay davetimize icabet eden Sayın Valimize, tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum” dedi.
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Vali Yavuz ve Başkan Tekintaş’a
52
Numara
Forma

isimlerinin de yazılı olduğu Akkuş Belediyespor
Voleybol takımının 52 numaralı formasının yanı
sıra atkısını da hediye etti.Kulüp Başkanı Efil aynı
zamanda Vali Yavuz ile Başkan Tekintaş’ı 16 Ekim
Salı günü Akkuş Kapalı Spor Salonunda oynayacakları Niksar Belediyespor maçına davet etti.
Ordu Vali’si Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye
Başkanı Engin Tekintaş ise; Kulüp Başkanı Soner

Akkuş
Belediyespor
Kulüp
Başkanı
Soner
Efil ve Antrenörü Serkan Oğuz, Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ı makamlarında ziyaret etti.
Ziyaretlerde Kulüp Başkanı Soner Efil, Vali Yavuz ile Başkan Tekintaş’a üzerinde isimlerinin yazılı olduğu Akkuş
Belediyespor Voleybol takımının 52 numaralı formasını
hediye etti.
Başkan Efil, Vali Seddar Yavuz ile Başkan Tekintaş’a Akkuş
Belediyespor hakkında bilgiler verirken, Vali Yavuz ve Başkan Tekintaş da Yeşil-Beyazlı ekip ve yönetimine başarılar
diledi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Ligi B
Grubunda mücadele veren Akkuş Belediyespor Kulüp
Başkanı Soner Efil ve Antrenör Serkan Oğuz Ordu Valisi
Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş’ı makamlarında ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde Kulüp Başkanı Efil ve Antrenör Oğuz, Vali
Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tekintaş’a üzerinde
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Kaymakam Deniz Kılınç Emes (MS) hastası Uysal
Sessiz’in yaylaya çıkma isteğini yerine getirdi.
Kumru Kaymakamıyken şu an Yozgat
Şefaatli’ye tayin olan Kaymakam Deniz
Kılınç Kumru ,ilçesine tayin olduğundan gidene kadar farklı uygulamalara ve
vatandaşla olan diyaloglara imza attı.
Bir gün dağ başı dediğimiz yerde bir
garibanın sofrasında bazen de hiç
umulmadık saat ve zamanda bir ailenin
yanında, acı ve tatlı gününde yer alan bir
kaymakam.
Kumru ilçesi bu kendisiyle içice olan ve
her daim yanlarında olan Kaymakam
Kılınç’ı çok sevdi.
Bu yüzdendir ki Emes (MS) hastası Uysal
Sessiz’in isteğini de kaymakam Kılınç duyarsız kalmayarak tayin olmasına rağmen
ilçeden ayrılmadan yaylaya çıkma isteğini
yerine getirdi.
Çocukluğunun geçtiği yerlere özlemi
olan fakat rahatsızlığı sebebiyle yatağa

bağımlı olan Uysal Sessiz bu isteğini
Kaymakam Deniz Kılınç’a ilettiğinde
olumlu yanıt aldı ve bir sabah Kaymakam
Kılınç Hastane başhekimi ve Evde Sağlık
hizmetleri doktoru ve ekibiyle Uysal Sessiz’in kapısına geldi ve haydi yaylaya gidiyoruz diyerek onu çocukluğunun geçtiği
uçsuz bucaksız yaylalara çıkardı. Üstüne
üstlük olay anından birde canlı yayın
yaparak tüm hemşerilerine bu güzelliği
duyurdu. Oradan gelen mesajları Uysal
Sessiz’e iletti. Hemşerileriyle güzel yayla
ortamından diyalog kurmasını sağladı.
Kaymakam Deniz Kılınç Kumru Devlet
hastanesi Başhekimi Bülent Telli,Doktor
Öznur Sargın,personel Ömer Altıparmak,
Serpil Koç ve Sabri Eğinme eşliğinde
güzel bir gün geçiren Uysal Sessiz yapılan bu güzel etkinlikten dolayı herkese
teşekkür etti.

EMES (MS)
HASTASININ
DİLEĞİ
YERİNE
GELDİ
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ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN
SUYA %10 İNDİRİM

BAŞKAN TEKİNTAŞ “HALKIMIZIN
BEKLENTİLERİNİ
KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, vatandaşların taleplerine kayıtsız kalmadı. Başkan Tekintaş,
vatandaşların beklentisi doğrultusunda su fiyatlarında
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%10 indirim yaptıklarını söyledi. OSKİ Genel
Müdürlüğü 2018 yılı Ekim ayı olağanüstü
genel kurul toplantısı, Başkan Engin Tekintaş
Başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Tekintaş halkın beklentilerine tek tek cevap vermeye
çalıştıklarını ifade ederek 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su fiyat
tarifesinde %10 indirim yaptıklarının müjdesini verdi. VATANDAŞLARIMIZIN BEKLENTİSİNİ YERİNE GETİRİYORUZ Büyükşehir
Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bu yana vatandaşların su faturalarının
düşürülmesi konusunda beklenti içerisinde
olduğunu ifade eden Başkan Tekintaş, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve yaptığımız
çalışmalar neticesinde su faturalarında indirim yapılması konusunda kamuoyunda büyük
bir beklenti olduğunu gördük. Giderek artan
bu beklentinin karşılanması ve halkımızın aile
bütçesine bir nebze de olsa katkı sağlayabilmek
amacıyla içme suyu tarifesinde %10’luk indirim yapılması yönünde Meclisimizde bir karar
aldık. Kamu adına bir kurumu yönettiğimizin ve milletimizin beklentilerini karşılamamız gerektiğinin bilinciyle, vatandaşlarımızın
menfaatine olan bu tür kararları hayata geçirmemizin
önemli olduğuna inanıyorum” dedi. İKİ YIL ÖNCEKİ FİYATLARA DÖNÜLECEK Milletin beklentilerini yerine
getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Engin Tekintaş, 1 Kasım 2018
tarihi itibariyle geçerli olacak yeni fiyatlarla iki yıl önceki
su fiyat tarifesine dönülmüş olacağını ifade etti.

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
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Ordu Günleri’nde Ordu Markası

http://www.memleketimordu.com/ordugunleri
Ordulu sanatçılarımızın yanında ayrıca diğer yöresel sanatçılarda sahne aldı. 3. gün sonunda
Çoşkun Sabah konseri izleyenleri adeta büyüledi. Program içinde Tiyatro, Yöresel Yemek
yarışmaları gibi çeşitli etkinliklerde gerçekleştirdi. Belediyeler standlarında 4 gün boyunca
yörelerine ait Pancar çorbası, Mısır Çorbası, Kuru fasulye gibi yöresel yemekler dağıttılar.
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Ön Planda Olmalı“

25

MEMLEKETİM ORDU HABER

ANASAYFA

MUHTEŞEM BİR ŞENLİK HAVASINDA
GEÇEN 8. ORDU GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ
4-7 Ekim Tarihleri arasında Ordu Valiliği himayesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Merkezi İstanbul’da bulunan Ordu Dernekler Federasyonu(ORDEF) işbirliği ve 52 Basın Yayın
ve organizasyon’un 8. Ordu Günleri ”Ordu
Burda İstanbul’da” etkinliği başarıyla gerçekleşti

4 Ekim Perşembe günü saat 10.oo da Maltepe Etkinlik alanında başlayan etkinlik 4
gün boyunca Orduluların ve misafirlerin
katılımıyla çoşkulu ve cıvıl cıvıl bir şenlik
havasında gerçekleşti. İstanbul genelinde
çeşitli, broşür, afiş, billboardlarla ve etkinliklerle, özellikle Kadıköy meydanında,
yöresel oyunlar eşliğinde dağıtılan fındıklarla tüm İstanbullulara duyurulan şenliklere İstanbul ve çevresinde yaşayan Orduluların ilgisi hayli fazla oldu. Son iki gün
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tatil olması sebebiyle Maltepe sahili etkinlik alanına gelen
araçları yoğunluğu sebebiyle adeta tıkandı.
İlk gün saat 14.oo de yapılan açılış ile programlar 4 gün
boyunca yoğun bir şekilde devam etti.
ORDEF Başkanı Celalettin Dervişoğlu,Genel Sekreter
Sezer Turan ve ORDEF Üyesi Dernek Başkanları 4 gün
boyunca tüm etkinlikleri yöneterek 8. Ordu Günlerini
ziyarete gelen misafirlerin rahat etmesi için çalıştılar.
Ordulu sanatçılarımızın yanında ayrıca
diğer yöresel sanatçılarda sahne aldı.3.
gün sonunda Çoşkun Sabah konseri
izleyenleri adeta büyüledi. Program
içinde Tiyatro, Yöresel Yemek yarışmaları gibi çeşitli etkinliklerde gerçekleştirdi. Belediyeler standlarında 4 gün
boyunca yörelerine ait Pancar çorbası,
Mısır Çorbası, Kuru fasulye gibi yöresel
yemekler dağıttılar. Son gün sahne alan
zamansız Mehmet,Mehmet Gücüklüoğlu uzun bir aradan sonra birbirinden
güzel şiirleriyle özeleyenlerinin hasretini dindirdi. Ordu Günlerine katkısı olan Belediye başkanları ve Dernek Başkanlarına ORDEF tarafından plaketler
verildi. 4 gün boyunca siyasetçiler, bürokratlar ve İstanbul
ilçeleri belediye başkanları Ordu Günleri etkinliğini ziyaret ederek stantlar da insanlarla hasbihal ettiler.
Programa Ordu Valisi Seddar Yavuz,
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
Engin Tekintaş,Ak parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, AK Parti Genel
Sekreter yardımcısı Mustafa Hamarat,
CHP genel Sekreter yardımcısı v vv
Torun, MHP Genel Başkan yardımcısı
İsmail Faruk Aksu, CHP Milletvekili
Dr. Mustafa Adı Güzel, İstanbul Ak
Parti İl başkanı Bayram Şenocak,CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,,Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş,İlçe
Belediye başkanları,STK temsilcileri,vatandaşlar ve misafirler katıldı.
Yöresel yiyeceklerin satıldığı stantların önü 4 gün boyunca
yoğun bir kalabalığa maruz kaldı. Son iki gün stantların
arasındaki yoğunluk sebebiyle insanlar adeta ilerleyemez
oldular. Bu yıl yapılan etkinliklere Ordu ilinin tüm ilçe
belediyeleri, İstanbul Sancaktepe, Üsküdar ilçe belediyeleri de stant açarak etkinliğe tam destek olmuşlardır.
ORDU GÜNLERİ AĞALIĞI 152 BİN TL İLE ŞÜKRÜ
BAKAR’IN OLDU
Son gün yapılan ağalık yarışmasında katılım sağlayan ağa
adaylarının içinde 152 bin TL ile Çatalpınar’lı İşadamı
Şükrü Bakar 2018 yılı Ordu Günleri ağalığını aldı. Geçen yılın ağası Mehmet Tepe yeni ağaya hayırlı ve uğurlu
olsun diyerek ağalık fesini ve fularını yeni ağa Şükrü Ba-

kar’a teslim etti. Yeni ağa seçilen Şükrü Bakar tebriklerin
ardından Ordu Günlerine katılan Belediyelerin ve işadamlarının stantlarını dolaştı.
Ordef yönetimi son gün akşamı Tv 52 televizyonu canlı
yayınına çıkarak 4 günün değerlendirmesini yaptıktan ve
güzel bir kapanış ile programı sonlandırmışlardır.
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YÖRESEL YEMEK YARIŞMASI
8. Ordu
Günleri
kapsamında “Ordu
Burda,
İstanbul’da
“etkinliği
çerçevesinde ORDEF
tarafından,Ordef
Yönetim
kurulu
üyesi Zekayi Alır’ın sorumluluğunda ve İşadamlarımız Murat
Öztürk,Cüneyt Eyilik ve Metin Pile’nin sponsor olduğu,Ordu iline ait yöresel yemek yarışması düzenlendi.
Yarışmaya dernekler ve aileler büyük ilgi gösterdi.
Yarışmanın Jüri üyeleiğini Yılmaz Balcı,İlker Yiğit,Erol
Duran ve Seyit Çavunt yaptılar. Yarışmanın yapıldığı
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saatlerde Ordulu siyasetçilerimiz CHP Genel Başkan yardımcısı Seyit Torun ve MHP Genel başkan
yardımcısı İsmail Faruk Aksu yarışmanın yapıldığı
alanı ziyarete ederek yemek yarışmasına katılanlara
başarılar dileyerek yemeklerden birer tadım alıp
fikirlerini belirttiler. Daha sonra yarışmacılarla
günün anısına fotoğraf çektirdiler.
Yemek yarışmasında Ordulu aileler ve Dernek
üyeleri
Ordu yöresine ait
çeşit çeşit
yemekleri
jürinin
beğenisine
sundular.
Jüri tattığı
yemeklerden sonra
kararını
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açıkladı ve yemek yarışmasında
1.Şenol Gündüz Eyüp Ordulular Derneği,
2.Erol Metin’in başkanlığını yaptığı Sancaktepe Gölköylüler Derneği,
3.Kumrulular Derneği Fatma Alır,

Yöresel yiyeceklerin satıldığı stantların önü 4 gün
boyunca yoğun bir kalabalığa maruz kaldı. Son iki gün
stantların arasındaki yoğunluk sebebiyle insanlar adeta
ilerleyemez oldular.
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ORDU TOSTU YEME YARIŞMASI
ORDEF Kurul Başkanları yönetiminde
düzenlenen “Ordu Tostu Yeme Yarışması”
coşkulu geçti.
Yarışma Nihat Coşkun, Hüseyin Yüksel,
Engin Kelsoy, Süleyman Özdemir, Ali M.
Yazılı, Cesur Uçar,
Zekai Alır, Ali Yaman
görev ve kontrolünde
gerçekleştirildi.
Konuk sanatçımız
ünlü besteci Coşkun
Sabah da Ordu Tostu’nun tadına bakması bizleri de memnun
etti.
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ORDU GÜNLERİ AĞALIĞI 152 BİN TL İLE
ŞÜKRÜ BAKAR’IN OLDU
Son gün yapılan ağalık yarışmasında katılım sağlayan ağa adaylarının
içinde 152 bin TL ile Çatalpınar’lı İşadamı Şükrü Bakar 2018 yılı Ordu
Günleri ağalığını aldı. Geçen yılın ağası Mehmet Tepe yeni ağaya hayırlı
ve uğurlu olsun diyerek ağalık fesini ve fularını yeni ağa Şükrü Bakara
teslim etti. Yeni ağa seçilen Şükrü Bakar tebriklerin ardından Ordu Günlerine katılan Belediyelerin ve işadamlarının stantlarını dolaştı

Ağalık yarışmasında katılım
sağlayan
2017 yılı Ağamız Mehmet Tepe’ye
2018 yılı yeni Ağamız Şükrü
Bakar’a
Ağalık yarışmasına katılan
ağa adaylarımız;
Hikmet Melek’e
Yılmaz DENİZ’e
Muhammed DEMİRCİ’ye
Şükrü AKYOL’a
Yücel EVSEN’e
Murat ÖZTÜRK’e
Arif AYDOĞDU’ya
Sezai KÜTÜK’e
Ahmet TORU’ya
Kerim KILIÇARSLAN’a
İmdat KÖSE’ye teşekkür ediyoruz.
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İstanbul genelinde çeşitli,
broşür, afiş,
billboardlarla ve etkinliklerle, özellikle Kadıköy
meydanında,
yöresel oyunlar eşliğinde
dağıtılan
fındıklarla
tüm
İstanbullulara
duyurulan şenliklere İstanbul ve çevresinde yaşayan Orduluların ilgisi hayli fazla oldu. Son iki gün tatil olması
sebebiyle Maltepe sahili etkinlik alanına gelen araçları
yoğunluğu sebebiyle adeta tıkandı.
İlk gün saat 14.oo de yapılan açılış ile programlar 4 gün
boyunca yoğun bir şekilde devam etti.
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ORDEF Başkanı Celalettin Dervişoğlu,Genel Sekreter
Sezer Turan ve ORDEF Üyesi Dernek Başkanları 4 gün
boyunca tüm etkinlikleri yöneterek 8. Ordu Günlerini ziyarete gelen misafirlerin rahat etmesi için çalıştılar.
Ordulu sanatçılarımızın yanında ayrıca diğer yöresel sanatçılarda sahne aldı.3. gün sonunda Çoşkun Sabah konseri
izleyenleri adeta büyüledi. Program içinde Tiyatro, Yöresel
Yemek yarışmaları gibi çeşitli etkinliklerde gerçekleştirdi. Belediyeler standlarında 4 gün boyunca yörelerine ait
Pancar çorbası, Mısır Çorbası, Kuru fasulye gibi yöresel
yemekler dağıttılar. Ordu Günlerine katkısı olan Belediye
başkanları ve Dernek Başkanlarına ORDEF tarafından plaketler verildi. 4 gün boyunca siyasetçiler, bürokratlar ve İstanbul ilçeleri belediye başkanları Ordu Günleri etkinliğini
ziyaret ederek stantlar da insanlarla hasbihal ettiler.
Programa Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir
Belediye Başkanı Engin Tekintaş,Ak parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, AK Parti Genel Sekreter yardımcısı
Mustafa Hamarat, CHP genel Sekreter yardımcısı Seyit To-

Sanatçımız Aydın BEYOĞLU açılış saatinde kahramanlık türküleriyle ziyaretçilerimizi coşturdu. Dört Ekim
hain terör saldırısında verilen şehitlerimize gösterdiği
hassasiyetler için teşekkür ederiz.

Ordumuzun sevilen sanatçısı, sanatı ve kişiliği ile
örnek Seyhan ÇEK, sahnede beyaz kostümü içinde
bir kuğu gibi süzülerek yoğun bir seyirci kitlesine
konser verdi.
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run, MHP Genel Başkan yardımcısı İsmail Faruk
Aksu, CHP Milletvekili Dr. Mustafa Adı Güzel, İstanbul Ak Parti İl başkanı Bayram Şenocak,CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,,Diyanet
işleri Başkanı Ali Erbaş,İlçe Belediye başkanları,STK temsilcileri,vatandaşlar ve misafirler
katıldı.
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Yaptığı bestelerle Türk halkının gönlüne kaht
kurmuş Coşkun SABAH Ordulular’a renkli dakikalar yaşattı.

KARADENİZİN bağrından çıkmış, pırlanta gibi
bir sese sahip olan Zeynep Başkan, bütün yörelerimizin türkülerini, büyük bir ustalıkla İCRA ETTİ

Ordulu Sanatçımız Ezel KALENDER, güzel sesiyle hemşehrilerine vce tüm konuklarına program boyunca güzel
anlar yaşattı.

Son gün sahne alan zamansız Mehmet,Mehmet
Gücüklüoğlu uzun bir aradan sonra birbirinden güzel
şiirleriyle özeleyenlerinin hasretini dindirdi.

ORDEF yönetimi son gün akşamı Tv 52 televizyonu
canlı yayınına çıkarak 4 günün değerlendirmesini yaptıktan ve güzel bir kapanış ile programı sonlandırmışlardır.
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Maltepe Etkinlik Alanı’nda 4 gün
dolu dolu süren olan ‘ORDU TAGÜNLERİ’nde her ilçenin standı
vardı. İlçelerimiz eşsiz güzelliklerini, doğal ürünlerini, damak tatlarını
en güzel şekilde hep birlikte tanıttı.
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DOĞASIYLA KÜLTÜRÜYLE
FATSAİSTANBUL’DAYDI

Doğal yer altı kaynakları açısından şanslı
olan ilçemiz Fatsa; Kız kulesi, çınar ve
ulu ağaçlar, Göreği manastırı, Cıngırt
Kaya ve Gaga gölü gibi değerlerini tanıtma fırsatı buldu.

Bu yıl yapılan etkinliklere Ordu ilinin tüm ilçe
belediyeleri, İstanbul
Sancaktepe, Üsküdar
ilçe belediyeleri de stant
açarak etkinliğe tam
destek oldular
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ORDU TANITIM
GÜNLERİ’NE
AKKUŞ DAMGA VURDU
Ordu Valiliği himayesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi
ve Merkezi İstanbul’da bulunan Ordu Dernekler Federasyonu(ORDEF) işbirliği ile düzenlenen “8. Ordu Tanıtım
Günleri” etkinliği sona erdi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, 19 ilçe
belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve birçok firmanın stant
açarak İstanbul’da yaşayan Ordulularla buluştuğu 8. Ordu
Tanıtım Günleri etkinliğinde Akkuş Belediyesinin standı
büyük ilgi gördü.
4 Ekim’de “Maltepe Sahili Etkinlik Alanında” başlayan ve
7 Ekim’de sona eren etkinlik kapsamında İstanbul ve çevre
illerde yaşayan Ordulular bir nebze de olsa memleket
özlemini giderdi.
Akkuş Standına Ziyaretçi Akını
Ordu’nun yöresel ürünleri ve kültürünün yanı sıra değişmeye ve gelişmeye başlayan yüzünün stantlarda sergilendiği
etkinlikte, Akkuş Belediyesi standı ziyaretçilerle doldu
taştı.
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Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci’nin de katılım
sağladığı ve misafirlerle tek tek ilgilendiği Akkuş Belediyesi standı, sergilenen yöresel ürünler, türkülere konu olmuş
meşhur gürgen ağaçlarından yapılan dekoratif mobilyalar
ve patentli Akkuş Şeker Fasulyesi ikramı ile tanıtım günlerinin en ilgi çeken stantlarından biri oldu.
“Tanıtımın Yanında Ordulular Buluşması Oldu”
Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, tanıtım günlerinin
sonunda yaptığı açıklamada: “Stantlarımızı kurup hemşerilerimizle burada buluşuyoruz, bu bir nevi tanıtımın
yanında bir ordulular buluşması da oluyor. Dolayısıyla
stantlarımızda hemşerilerimizle buluşup onlarla hasbıhal
edip sohbet ediyoruz. İnsanlarımız standımıza geldiğinde
Akkuşu yaşıyorlar, İlçelerini yaşayıp bir nevi özlem gidermiş oluyorlar. Bu anlamda muazzam bir katılım, muazzam
bir sinerji vardı. Ordumuzun doğal güzelliklerini, tarihini,
folklorunu, kültürünü tanıtırken, Ordu’ya gelindiği zaman
nerelerde gezilir, yöresel ürünleri nelerdir bunları tanıtma-
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ya çalıştık.
“Ahşap İşlemeciliğini Öne Çıkarttık”
Standımızda Akkuş’umuzun meşhur gürgenlerinden yapılmış mobilyalarımızda yer aldı. Dolayısıyla Akkuşumuzun ahşap işlemeciliğini de orada öne
çıkartıyoruz. Bu organizasyon kapsamında en büyük
kazanımlardan bir tanesi insanlar hasret gideriyor.
Standımızı ziyaret eden tüm misafirlerimize sonsuz
teşekkür ediyorum. İlçemiz için son derece faydalı
olan bir etkinliği daha geride bıraktık. Standımızın
hazırlanmasında ve sergilenmesinde emeği geçen
ekip arkadaşlarıma da emeklerinden ve çabalarından
dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

“Akkuş Şeker Fasulyesine İlgi Büyük”
Akkuşu bilen bilmeyen herkes tanıtım günleri kapsamında bu alana girdiğinde standımıza uğradığında sordukları ilk kelimelerden
biri “meşhur akkuş kuru fasulyesini görmek ve tatmak istiyoruz”
oluyor. Dolayısıyla gelen misafirlerimize Akkuş şeker fasulyemizi
ikram etmekle birlikte, Akkuşumuzun tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmaya çalıştık.
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BAŞKAN TEZCAN, MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI
GURBETTEKİ ALTINORDULULARIN BULUŞMA
NOKTASI ALTINORDU BELEDİYESİ STANDI OLDU
İstanbul’da düzenlenen ve dört gün süren 8’inci Ordu
Tanıtım Günleri kapsamında Altınordu Belediyesi standı,
etkinliklerin ilk gününden son gününe kadar yoğun ilgi
görürken gurbetteki Orduluların da buluşma noktası oldu.
Ordu’nun her yönüyle tanıtılması amacıyla İstanbul Maltepe Sahili Etkinlik Alanı’nda düzenlenen ve bu yıl 8′incisi
gerçekleştirilen Ordu Tanıtım Günleri sona erdi. Ordu’da
ki belediyelerin ve birçok işletmenin yer aldığı tanıtım
günlerinde gurbetteki Ordulular bir araya gelirken, yabancı davetlilerde Ordu’yu tanıma fırsatı
yakaladı. Dört gün süren ve içerisinde
kültürel faaliyetlerinde yer aldığı etkinliklere on binlerce vatandaş katılım
sağladı.
8’inci Ordu Tanıtım Günleri etkinliği kapsamında stant açarak yapılan
ve yapılacak olan projelerin anlatıldığı
Altınordu Belediyesi standı etkinlik
süresince yoğun ilgi gördü. Dört gün
süren etkinliklere katılan Altınordu
Belediye Başkanı Celal Tezcan, ilginin
hiç eksik olmadığı Altınordu Belediyesi
standında misafirlerini ağırladı. Standı

38

ziyaret eden misafirlerle yakından ilgilenen Başkan Tezcan, belediye hizmetleri hakkında konuklara bilgi verirken
her biriyle de ayrı ayrı fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi.
Altınordu Belediyesi standı ayrıca birçok bürokrat, siyasetçi, iş adamı ve sporcuyu da ağırlayarak yoğun katılımlı
bir etkinliği geride bıraktı.
İstanbul Maltepe Sahili Etkinlik alanında düzenlenen
8’inci Ordu Tanıtım Günleri gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle sona erdi.
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Aybastı Belediyesi kurduğu standa
hemşerilerimiz yoğun ilgi gösterdi.

Aybastı Belediyesi kurduğu
standa hemşerilerimiz yoğun
ilgi gösterdi.Belediye Başkanımız İzzet GÜNDOĞAR
standımızı ziyaret eden tüm
hemşerilerimizle bire bir ilgilendi.Hemşerilerimizin standımızı ziyaretleri
esnasında kendilerini memleketlerine gelmiş gibi hissetmeleri bizleri de
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mesudiye	standı ilgi odağıydı
MESUDİYE BELEDİYESİ 8. ORDU GÜNLERİ
Mesudiye Belediyesi olarak standımızı açtık. Mesudiye standırımızn diğer
stantlardan farkı kültürümüzü tarihimizi el ürünlerimizi yansıtan otantik bir
tanıtım standı olarak hizmet verdik.
Mesudiyemizde kadınlarımızın ürettiği ürünleri İstanbul’a taşıdık, tarım
alet ve edevatlarını ortaya koyduk. Yine kadınlarımızın el işi yöresel el örenkelrini tanıttık.
Mesudiye Belediyesi olarak biz de çağdaş anlamda modern stand satın
alıp yaptırabilirdik. Ama bunun doğru olmadığını, biliyirozu 4. Gün boyunca

İsa GÜl

yöresel şifa kaynağı ısırgan Çorbamızın” halkımıza ücretsiz olarak tatdırdık.
Önemli Ziyaretçilerimiz
Ordu Valimiz Sn. Seddar YAVUZ
AK Parti Gen. Sekr. Yrd. Sn. Mustafa HAMARAT
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram ŞENOCAK
CHP Yerel Yönetimden Bşk. Yrd. Sn. Seyit
TORUN
Üsküdar Belediye Bşk. Hilmi TÜRKMEN
Sancaktepe Bl. Başkanı İsmail ERDEM
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kumru belediyESi

Bu yıl düzenlediğimiz
8.Ordu Günleri’nde
standlarımızın içinde
Kumru Belediyesinin
standı göz doldurdu.
Kumru Belediyesi Karadeniz yöresinde özellikle
Ordu’’da eskiden kullandığımız ahşap ev modelini 8.Ordu günlerine taşıyarak 20 belediyemiz içinde vatandaşların
gözünde birinci olmuştur.

Yöresel ev konsepti 8.Ordu günlerine gelen Ordulu
hemşerilerimiz tarafından ilgiyle izlendiğini ve fotoğraf çektirmek için insanlar adeta yarıştılar.
Bu tür konseptlerin bundan sonraki yıllarda daha da
geliştirilirse ne kadar ilgi göreceği gün gibi aşikârdır.
Bu çalışmadan dolayı Kumru Belediye Başkanı
Günan Murat Hatipoğlu ve personelini kutluyor ve
teşekkür ediyoruz.
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Gelinlik - Nişanlık - Abiye - Bindallı - Damatlık - Çocuk Gelinliği Abiyesi
ve Bindallısı - Kına Malzemeleri - Gelin & Damat Ayakkabısı, İhtiyaç Ve Aksesuarları
Özel Dikim Yapılır.

Burcu Evlilik A.V.M & Saç Tasarım Güzellik salonu
Merkez Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 46/A
Güneşli Bağcılar İSTANBUL
TEL: 0212 474 63 52 GSM: 0535 412 20 58
Burcu Gelinlik Moda Evi & Saç Tasarım & Güzellik Salonu
Merkez Mah. Evren Cad. 5.Sokak No:3/A – 5/B
Güneşli Bağcılar İSTANBUL
TEL: 0212 474 65 92 GSM: 0535 412 20 58
burcukuafor_gelinlik@hotmail.com
facebook/ Burcu Evlilik Avm & Saç Tasarım Güzellik Salonları
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ŞENEL YEDİYILDIZ,
SAĞLIKTA ŞİDDETİ bİTİRMEYE KARARLI

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı
YEDİYILDIZ’DAN
Ordu milletvekili Op.Dr.Şenel Yediyıldız son günlerde artan
sağlıkta şiddet ile ilgili görüşmelerini hızlandırdı.
ORDU ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ
Geçtiğimiz günlerde bir doktorun hastası tarafından vurulTBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyomasından sonra kendisi de Doktor olan Yediyıldız, TBMM eski
nu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Opr. Dr. Şenel
sağlık komisyon başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ ın kendisini
Yediyıldız, Ordu Şehir Hastanesi projesinin onaylandıziyaretinden sonra yaptığı açıklamada,
ğını belirterek çalışmaların en kısa sürede başlayacağı
“TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu eski
müjdesini verdi.
Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar ziyareOrdu’ya sağlık alanında sınıf atlatacak
timize geldi. Önceki dönemde sağlıkta
Şehir Hastanesi projesinde onay çıktı. Alşiddetin önlenmesine yönelik hazırlanan
tınordu ilçesinde inşa edilecek olan Ordu
araştırma komisyonu raporunu takdim
Şehir Hastanesi projesi ile ilgili açıklaeden ve görüşlerini paylaşan Sayın Ünvar‘a
malarda bulunan AK Parti Ordu Milletçok teşekkür ediyorum. Sağlık sektörüne
vekili Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, projenin
büyük emekler vermiş; Sağlık Bakanlığı
onaylandığını belirterek çalışmaların
Müsteşarlığı, Sağlık Komisyonu Başkanbaşlayacağını söyledi.
lığı, Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu
Başkanlığı yapmış Sayın Necdet Ünvar Hocamızın engin tecrübelerinden istifade ede“EN KISA SÜREDE TEMELİ
ceğiz. Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin
ATILACAK”
Koca’nın da dediği gibi, yeni dönemde MeÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kuclis’in en önemli gündem maddelerinden
rum ile görüştüklerini, yapılan görüşme
birisi sağlıkta şiddet olacaktır. Biz sağlıkta
neticesinde onaylanan Ordu Şehir
devrim yapmış bir hükümetiz. Bu devrimi
Hastanesi’nin en kısa sürede temeliTBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve
daha da netleştirmemiz gerekiyor.
nin atılacağını ifade eden Yediyılıdız,
Sosyal İşler Komisyon Bşk. Ordu
SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖNERİ VE
“Ordu ulaşımdan eğitime, sağlıktan
ŞİKAYETLERİNİ BİLDİRMELİ
Milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız
turizme birçok alanda yatırım almaya
Üzerine yeni icraatlar koymak gerekidevam ediyor. Bu kapsamda projeyor. Sağlıkta şiddeti önlemek mecburilendirilen ve Ordu’nun sağlık alanınyetindeyiz. Sağlık bir insan için olmazda ihtiyaçlarını en aza indirgeyecek olan Ordu Şehir
sa olmaz hizmet alanıdır. Fakat bu hizmeti şiddet ortamında
Hastanesi projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanımız
yapamazsınız. Sağlık çalışanlarını, hekimi, hemşireyi korku
ortamında çalıştıramayız. Korku ortamında verimli hizmet
Sayın Murat Kurum ile bir araya geldik. Bakanımız ile
ve faydalı olmaz. Hekime yeniden saygınlık kazandırma, hekyaptığımız görüşme neticesinde Ordu Şehir Hastanesi
imi yeniden değerli hale getirme adına, vatandaşın hekime
projesi onaylandı. Projenin onaylanması ile Ordu Şehir
bakışını değiştirme adına ne yapılması gerekiyorsa hep beraber
Hastanesi için çalışmalara start verilecek. En kısa sürede
inşallah yapacağız. Hekim meslektaşlarımı ve tüm sağlık sektemeli atılacak olan Ordu Şehir Hastanesi’nin Ordu’mutörü çalışanlarının öneri ve eleştirilerini bekliyorum,” diyerek
za hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
konunun ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.
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Servisimiz 1990 yılında hizmete başlayan köklü bir kuruluştur. 2008
yılından bu yana AYDOĞDU OTOMOTİV Adı altında aynı kadrosuyla siz
değerli Audi ve Volkswagen kullanıcılarına en üst seviyesinde hizmet
vermeye devam etmekteyiz. Müşterilerimizi ferah ve sıcak bir ortamda en
uygun çözümü, en kısa zamanda bularak karşılıyoruz…
Servisimizde kullanılan yedek parçaların hepsi orjinal olup 1 yıl garanti
kapsamındadır…

BOYA

MEKANİK

KAPORTA

Aydoğdu Otomotiv
Adres:İkitelli Org. San.Bölgesi Bağcılar Güngören San. Sit.
16 B.Blok No:36-38 Başakşehir / İstanbul
Email: info@aydogduotomotiv.com
Tel: 0212 549 49 86 Fax: 0212 549 11 92

ELEKTRİK

Ordu Üniversitesi
Yanında Geniş Sosyal
Imkanları ile Kaçırılmayacak
Yatırım Fırsatı!

www.parkkampus.com

1+1
2+1
daireler
Lobi Giriş
Sinema Salonu
Kütüphane Cafe
Fitness
Playstation Salonu
ATABEYOĞLU

0452 888 77 77

MEMLEKETİM ORDU SANAT

Ordu sokakları, 3D ile renklendi
Altınordu ilçesinde ara sokaklara
uygulanan 3D çalışmalar, kentin
görselini arttırdı
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Altınordu Belediyesi tarafından trafiğe kapalı sokaklarda sosyal
alanlar oluşturmak ve çocukları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırıp, şehrin de görselliğini arttırmak adına
yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi’nde bulunan ara sokaklarda sosyal alanlar oluşturmak
için “Sanat ve Oyun Sokakları” projesi başlatan
ekipler, ara sokaklarda uygulanan yöresel oyun
alanları, 3D resimler ve sosyal alanlarla modern bir görünüme kavuşması hedefliyor.
Türkiye’den ressam Birol Yılmaz’ın koordinesinde, 2 İranlı ressamın yer aldığı proje
kapsamında, tamamlanan bir sokaktaki 3D
resim çalışması, sokağa görsel bir görünüm
kazandırıyor. Toplam 6 sokakta uygulanacak
olan ve 3D resimler ile çocuk oyun çizgilerinin
bulunacağı sokaklardaki çalışmalar, kullanılacak özel malzemelerle uzun ömürlü olacak.
Çocuklar teknoloji kıskacından kurtarılarak,
şehrin görselliği arttırılıyor
Çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, projedeki amacın insan merkezli olduğunu ve bunun yanı sıra şehrin
görselliğine katkı sunduklarını ifade etti. Tezcan, “Altınordu

Belediyesi, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan
6 sokakta özel çalışmalar gerçekleştiriyor. Cadde üzerindeki
trafiğe kapalı sokakları, 3D resimler ve sokak oyun çizgileri
gibi çalışmalarla donatan Altınordu Belediyemiz, hem insanların göz zevkine hitap etmeyi, hem sokakları güzelleştirmeyi
hem de bu alanları çocukların oyun alanlarına dönüştürmeyi
hedefliyor. İsmet Paşa Caddesi üzerinde hayata geçirdiğimiz
bu uygulamayı başka alanlarda da geliştirerek devam ettirmeyi
planlıyoruz. Proje ile çocuklarımızı bilgisayarların kıskacından kurtararak sokağa
inmelerini, arkadaş gurupları ile birlikte
oynamalarını ve paylaşımlarını arttırmaya
sağlamayı amaçlıyoruz. İnsan merkezli hayata geçirdiğimiz bu projeyle şehrin görselliğine de katkı sunmuş olacağız” dedi.
Geçici değil, uzun ömürlü olacak
Ressam Birol Yılmaz ise yaptıkları resimlerle
ara sokakların canlanıp güzelleşeceğini aktardı. Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının da bu alanda yaşatılacağını aktaran
Yılmaz, yapılan bu uygulamanın, kullanılan
özel malzemeler ile geçici olmayacağını, aksine uzun ömürlü olacağını belirtti. İnsanların tepkisinin de güzel olduğuna dikkat
çeken Yılmaz, ara sokakların bu sayede güzel
bir görsele kavuştuğunu anlattı.
İranlı ressam Kaveh Haddadi de davet üzerine Ordu’ya geldiğini ve bu sayede projeyi hayata geçirdiklerini
aktardı. Projenin, insanlar tarafından beğenildiğini ifade eden
Haddadi, kentin görselinin değiştiğini belirtti.
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BEYLİKDÜZÜ’NDEN kORGAN’A
DOSTLUK KÖPRÜSÜ
Korgan İlçesinde Beylikdüzü Belediyesi tarafından yaptırılan Beylikdüzü
Ekrem İmamoğlu parkı yoğun bir vatandaş topluluğu tarafından açıldı.

Y

aklaşık 1 yıl önce Korgan İlçesine gelerek Belediye Başkanı Tuncay Kiraz’ı
makamında ziyaret sırasında Korgan
İlçesine bir park yapımı vaadinde bulunan İstanbul Beylikdüzü Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün o söz
vermiş olduğu parkın açılış kurdelesini
kesmenin mutluluğunu yaşadı. Öğle saatlerinde Korgan İlçesine gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa
Adıgüzel, CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun, CHP Korgan İlçe Başkanı Mustafa Sevinç ve ilçe yönetimi, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı
Eyüp Karabayrak, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz’
ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.
Korgan Belediye Başkanı Tuncay burada yaptığı
konuşmasında ’’Belediye başkanlığı öncesinde İstanbul
Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeliği yaptığım dönemlerde birlikte çalışmaktan onur duyduğum değerli büyüğüm,
abim ve şimdiki Beylikdüzü Belediye Başkanımız Ekrem
İmamoğlu Beyi ilçemizde ve belediyemizde ağırlamaktan
son derece memnun olduğumu ifade etmek istiyorum.
Değerli başkanımla görüşmelerimiz sırasında Korgan
İlçemizi, Beylikdüzü Belediyemizle kardeş birer belediye ilan ederek, kendilerinden ilçemize bir park ve çocuk
oyun grubu talebinde bulunmuştuk. Beylikdüzü Belediye
Başkanımız değerli abim Ekrem İmamoğlu 2017 yılı içinde
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Korgan İlçemizi ziyaret ederek park yapılacak alanı yerinde
incelerde bulunmuşlardı. Aradan geçen 1 yıl gibi kısa bir
süre içerisinde başkanımızın talimatları ile projesi yapılan
bu park inşaatımız bugün bitmiş olup, hizmete açmanın
mutluluğunu yaşıyoruz’’ dedi.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yapmış
olduğu konuşmasında ‘’ Korgan Belediye Başkanımız Tuncay Kiraz Beyle Beylikdüzü Belediye Meclis Üyeliği döneminde tanışmış, güzel bir abi kardeş ilişkisi içinde uyumlu
bir çalışma ortamımız olmuştur. Yaptığımız görüşme sonrası Korgan için ne yapabiliriz diye sorduğumda Korgan
İlçesine 1 park ve çocuk oyun grubu kurabiliriz diye bir
talepte bulunmuşmuş. Bizde Beylikdüzü Belediyesi olarak
proje çalışmalarını yaptırarak Korgan İlçemize bu parkı
kazandırmış olduk. ‘’Korgan İlçemize Hayırlı Olsun’’ diyorum’’ dedi.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu daha sonra yapmış olduğu konuşmasında ‘’Bugün Korgan İlçemizde bizleri ağırlayan Korgan Belediye Başkanımız Sayın
Tuncay Kiraz Beye, Bu ziyaretimiz sırasında bizlere eşlik
ederek yanımızda olan CHP Ordu Milletvekilimiz Sayın
Dr. Mustafa Adıgüzel Beye, CHP İl Başkanımız Yusuf
Furtun Beye, CHP eski İl Başkanımız Sayın Atilla Şahin
Beye, CHP Korgan İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Sevinç
ve yönetim kuruluna ve Beylikdüzü Meclis Üyeleri çalışma
arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ dedi.
Daha sonra Korgan Emniyet Sokakta Beylikdüzü Beledi-
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yesi tarafından yapımı tamamlanan ‘’Beylikdüzü
Ekrem İmamoğlu Parkı’’ Korgan Belediye Başkanı
Tuncay Kiraz, CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, CHP İl Başkanı Yusuf Furtun, AK Parti
Korgan İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak ve CHP Korgan İlçe Başkanı Mustafa Sevinç tarafından açılış
kurdelesi kesilen parkın açılışına Çamaş Belediye Başkanı Alaattin Giden, Çatalpınar Belediye
Başkanı Ahmet Türe, İlçe Emniyet Amiri Mehmet
Kufacı, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Yüzbaşı
Ali Yıldız, daire amirleri, siyasi parti ilte temsilcileri, sivil toplum kuruluş yöneticileri ve vatandaşlar
katıldı. Daha sonra Belediye başkanları Çiftlik
Mahallesine giderek burada bulunan Cem Evi tadilat ve onarım çalışmalarınıda yerinde incelediler. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
Cemevi tadilatı ve onarımı içinde ne yapılaması gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını, bu Korgan ve
Çiftlik ziyaretinin ikincisi olduğunu ama bir sonraki ziyarette ise gezmek amaçlı gelerek Korgan’ ı
yaylaları, hatta vatandaşları ziyaret ederek sohbet
edeceklerini belirtti.

bEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ KORGAN
BELEODİYESİNİN ÇOCUK PARKI TALEBİNİ GERÇEKLEŞTİRERİK AÇILIŞISIN
BELEDİYE BAŞKANI TUNCAY KİRAZ
İLE BİRLİKTE YAPTILAR
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RAİF ÇEVİRME
Memleketim Ordu Dergisi

Ordulu’nun Gurbette Buluşma
Noktası: “Ordu Günleri”Var!

Y

ıllar önce memleketinizden, mahallenizden ve sevdiklerinizden
ekonomik sebeplerden dolayı
ayrılımışsınız.
Bazıları gençliğinde çıkmış,bazıları daha ileri yaşlarda bazıları
da,gurbette doğmuş. Nihayetinde
memleketi ve topraklarını ardında
bırakarak yeni yurt memleket edindiği yerlere gitmiş.
Önceleri çalışmak üzere gidilmiş, kışları ve sezon bitiminde evine dönmüş,ama yıllar geçince bu
Çıkışlardan geri dönmeler azalmış ve gittikleri yerlerde
toprak ve evler edinerek tamamen kalmaya başlamışlar.
İlk zamanlar memlekete sık sık gidilirken bu sıklık sene
bir’e sonraları 3-4 senelerde bir’e düşmüş ve memleketten
uzaklaşmalar başlamış ve hasret artmış.
İşte bu hasretlerin çoğalması da,önce bir mevkide
birleşmeleri ve daha sonra dernekleşmeleri getirmiş. Çünkü
memleketine hasret arttıkça birbirlerini görme ve kültürlerini yaşama isteği artıyor.
Bu yüzdendir ki bu hasretliklerin daha büyüyerek ortaya
çıkan şenlik havasındaki Ordu günleri
Biz hemşerilerimizin buluşma noktası oldu ve olmaya
artarak devam ediyor.
Bizlere düşen görev bu etkinliğe katılarak hem bu
coşkuyu artırmak hem de bir aarad olmanın şartından
geçiyor.
Orduluların en fazla olduğu illerin başında olan İstanbul’da, Orduluların çatı kurumu, tüm dernek ve oluşumların en üst kurumu Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) tarafından bu yıl 8. Si düzenlenen “Ordu Burada,
İstanbul’da” etkinliği hemşerilerimizin yoğun katılımıyla
gerçekleşti.
Daha önceleri diğer illerin yaptığı bu tür organizasyonlara gıpta ile bakarken bugün bizim düzenlediğimiz etkinliğe diğer il ve ilçeler gıpta ile bakıyor.
Maltepe etkinlik alanında tam bir şölen havasında
geçen etkinliklerde hemşerilerimiz memleketinin hasretini
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bir nebze olsun gidermeye çalıştılar. Katılım o kadar yüksek
oldu ki tüm caddeler araç yoğunluğunda bir süre tıkandı.
Kimileri eski evlerimize benzetilen stantların önünde
kimileri beşikle çocuğunu sallayan anne figürünün önünde
kimileri de yöresel yiyeceklerin önünde fotoğraflar çektirdiler. Kimileri de stantlarda dağıtılan yöresel pancar, mısır
çorbası ve keşkeklerden tattılar.
Velhasıl tüm bunların kaynağında memleketimize
duyulan özlemin artıkça bu tür organizasyonlara daha fazla
ihtiyacımız var. Daha fazla yöresel aktiviteye ve şenliklere
ihtiyacımız var.
İnşallah bu organizeler büyüyerek daha da fazlalaşır
ve hemşerilerimizin ve bizlerin memleket havasını teneffüs
etmesini sağlar. Memleketimize gidemiyorsak ta, ayağımıza
kadar gelen bu kültür
Şenlikleriyle, çoşkulu hemşeri kalabalıklarıyla hasret gideririz.
Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm herkesi hemşerilerimiz adına kutluyoruz.
Kalın sağlıcakla…..

Temmuz 2015
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YILBAŞINDA HİZMETE GİRECEK

DOĞU KARADENİZ’İ KAFKASYA’YA 				

İki milyar lira maliyetiyle
Türkiye’nin en pahalı
yollarından biri olan
Karadeniz’in en dar ve en
kritik güzergahı olan
Ordu’da inşa edilen çevre
yolu yılbaşında açılıyor
54

Ordu’da yapımına 4 yıl önce başlanan 2 milyarlık dev
bir mega proje olan çevre yolu inşaatının birinci etabı 3
ay sonra tamamlanacak. Doğu Karadeniz’i Kafkasya’ya
bağlayan Karadeniz Sahil Yolu’nun en önemli etabı
olan Ordu Çevre Yolu’nun yılbaşında hizmete gireceği
açıklandı.
1989 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından
Sarp Sınır Kapısı’nın açılmasıyla birlikte Karadeniz ve
Kafkaslar’ın jeostratejik, siyasi, ekonomik ve sosyal yönden büyük önem kazanması Karadeniz Sahil Yolu’nun da
önemini arttırdı. Kıyılara dolgu yapılmasıyla inşa edilen
sahil yolu, trafiği büyük ölçüde hafifletirken, dolgu ve
otoban yapılmayan ayrıca çevre yolu olmayan tek il olan
Ordu’da trafik geçişi adeta çileye dönüştü.
Karayolları Genel Müdürlüğünün tespitlerine göre, Ordu
şehir içi yolunda günde ortalama 100 bin araç geçiş yaparken,
bu rakam yaz aylarında 120 bin seviyelerine ulaşıyor. Bu
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				 BAĞLAYACAK YOL PROJESİ
Tepenin Altından 5 kilometrelik tünel açıldı

Bu özellikleri sebebiyle yapımına 4 yıl önce başlanan
Ordu Çevre Yolu inşaatı Türk mühendislerinin olağanüstü
gayretiyle sürüyor. Perşembe ilçesi Akçaova’dan başlayıp
Boztepe’nin altından biri 3 bin 300 metrelik, diğeri 2 bin
metrelik toplam 5 bin 300 metrelik iki ayrı tünelle, viyadükler ve duble yollarla Ordu’yu iç kesimden geçerek
sahil yoluna bağlanacak 21 kilometrelik yolun ilk etabı
olan yaklaşık 11 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Tünel, viyadük ve kavşak inşaatlarının bitirildiği yolda halen küçük bir heyelanlı bölümde
çalışmalar yapılıyor.

75 kilometrelik fore kazık

özelliğinden dolayı
Karadeniz
Sahil Yolu’nun en
dar ve kritik noktası
özelliğini taşıyan ve büyük
bir zaman
kaybına sebep olan Ordu’nun merkezi ilçesi Altınordu’da
şehir içi geçişinde 12 trafik ışığı bulunuyor. Görünüş itibariyle 10 dakikada geçilebilecek olan Ordu şehir içi geçişi,
trafik ışıkları, trafik yoğunluğu sebebiyle 30 dakikada zor
geçiliyor.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Çevre Yolunu sadece
Ordu’nun değil tüm Karadeniz’in beklediğini söyledi.
Çevre yolunun trafiği rahatlatmasının yanında transit yolcular ile mal ve hizmet taşıyanların şehir trafiğine takılmadan kısa sürede gidecekleri yere varmasını sağlayan
önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, bu
yatırımı yaparken Karadeniz’in karakteristik doğasıyla karşılaştıklarını belirtti. Yavuz, “Öncelikle iki etap
halinde yapılması planlanan Ordu Çevre Yolu,
toplam uzunluğu 21,4 kilometre olup, birinci
etabı 10,4 kilometredir. 10,4 kilometrenin 10,2
kilometresi tamamlanmış olup, 500 metrelik
bir alanda beklenmeyen bir heyelan vakası
ile karşı karşıya kalınmıştır. Burada şu ana
kadar 65 kilometre fore kazık çalışması
yapılmış, bu da heyelanı önlemeye kafi
gelmemiştir. Bunun üzerine Karayolları
Genel Müdürlüğümüz teknik ekipleri
tekrar çalışma yapmış ve 11 kilometrelik ilave bir fore kazık çalışması yapılması
planlanmış ve hala devam ediyor” dedi.
Ordu Valisi Yavuz, “Ulaşıma en kısa
sürede açmayı biz ve Karayolları Genel
Müdürlüğümüz de arzu ediyor. Çünkü bu yol
sadece Ordu’yu değil, tüm Karadeniz’i rahatlatacak bir yol. Şuana kadar 65 kilometre tamamlandı,
11 kilometre fore kazık çalışması hızla devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü
teknik ekiplerinin bana verdiği bilgiye göre de yılbaşına
kadar buranın bitirilmesi hedefleniyor” diye konuştu.
Bu projenin maliyetinin 2 milyar lira olduğuna dikkat
çeken Vali Yavuz, “Ordu Çevre Yolu projesi yaklaşık 2 milyar civarında bir bedeli olan mega bir proje. Bu gecikmeler elbette elde olmayan, teknik sebeplerden kaynaklanan
gecikmeler. Vatandaşlarımızın bunu anlayışla karşılayacağını umut ediyorum. Ancak yol yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacak” ifadelerini kullandı.
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Arıların yüzde 30’unun öleceği
tahmin ediliyor
Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çifçi,
arı ölümlerinin arttığına dikkat çekerek, yüzde 30 civarında arının öleceğinin tahmin edildiğini belirtti.
Yaz mevsiminde yaylalara ve farklı bölgelere giden arıcılar,
havaların soğuması ile geri döndü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde en fazla bal
üreten iller arasında olan Ordu’da bu sezon arıcılar hayal
kırıklığı yaşadı. 2016 yılında 16 bin 280 ton, 2017 yılında
da 16 bin 799 ton bal üretimi gerçekleştirilen Ordu’da bu
yıl verim düştü. Sektörün kanayan yarası olan “varroa”
hastalığı arıların ölümüne ve bal üretiminde düşüşe yol
açarken, arıcılar bu hastalıklarla mücadeleyi sürdürüyor.
Arıcılar, kış mevsiminin de yaklaşmasıyla birlikte peteklerinde ‘kışlık bakım’ yapıyor.
“Arıların yüzde 30’unun öleceği tahmin ediliyor”
Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çifçi,
arı ölümlerinin geçtiğimiz yıllara göre artış gösterdiğini belirterek, arı ölümlerinin yüzde 30 civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Ölümlerin büyük nedeninin varroa hastalığından kaynaklandığını ifade eden
Çifçi, “Arıcılarımız artık yayladan döndüler. Önümüz kış,
arıcılarımız artık kış bakımlarına başladılar. Tabii arılardaki en büyük sıkıntımız varroa mücadelesi. Arıcılarımız
varroa ile mücadelelerini yapıyorlar ama geçtiğimiz günlerde arı ölümleriyle ilgili bir sıkıntımız var. Hastalıklar bir
nebze arttı. Bu sene şu ana kadar arıcılarımızın yaşadığı
sıkıntılara baktığımızda arılarımızın yüzde 30 civarında
öleceği tahmin ediliyor. Arı hastalıkları ile ilgili Samsun
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Veterinerlik Fakültesinden uzmanlar çağırdık. Gelen uzmanlarımız, her arıcıdan numune aldılar ve bazı ilçelerde arıcılarımız ile toplantılar yaptılar. Ölümlerin önüne
geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arı ölümlerinin büyük bir nedeninin de varroa hastalığından kaynaklandığı biliniyor” dedi.
Arı ölümlerinin önüne geçmek için çalışmaların sürdüğünü
ifade aktan Çifçi, “Ordu’da 3 bin tane aktif olarak arıcılarımız
var ve bunların tamamı profesyonel arıcılar. Ama son
aylarda yaşanan arı ölümleri, arıcılarımızın bile önüne
geçemeyeceği bir sıkıntı. Biz, bakanlık düzeyinde bu ölümlerin önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
şeklinde konuştu.
“Arılardaki genç nesil, ölümleri azaltacaktır”
Arı peteklerinin kış mevsimine hazırlanması ve bu sayede
ölümlerin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Çifçi, sözlerine şöyle devam etti:
“Şu anda da kış bakımları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hastalıklardan bir sıkıntı yaşamazsak çok fazla zarar
göreceğimizi düşünmüyoruz ama şuanda bu hastalıklardan dolayı sıkıntı yaşayacağa benziyoruz. Arıların varroa
ile mücadelesinin iyi yapılması gerekiyor. Arıyı sıkışık tutmakta yarar var. Arılar mevcut olarak bu sene çok düştü.
Kış bakımları kapsamında arıları strafor ile tam manada
kış mevsimine hazırlamak gerekiyor. Bölgemiz nemli bir
bölge olduğu için arıcılarımız sıcak bölgelere gidip arılara
yavru attırırsa, genç nesil olan arılarda ölümler daha da
düşecektir.”

MEMLEKETİM
ORDU HABER
Ordu’nun yüksek kesimlerindeki
yaylalarında özellikle ladin
ormanlarının bulunduğu alanda
görülen ağaçların kuruması
vatandaşları tedirgin ediyor.
Yemyeşil doğaya sahip yüksek
kesimlerde görülen bu hastalık,
yüzlerce ağacın kesilmesine neden
oluyor. Mesudiye ilçesinde de
görülen ve vatandaşları tedirgin
eden bu olayın, literatürdeki adı
‘dendroctunus micans’
(Dev kabuk böceği) olan bir
zararlı böcekten
kaynaklandığı belirtildi.

ANASAYFA
Ordu’nun yüksek kesimlerinde bulunan
yaylalarında kuruyan ladin ağaçları,
vatandaşları tedirgin ediyor. Yetkililer, ağaçlardaki
kurumanın zararlı bir böcek türünden kaynaklandığını belirtiyor.

Kuruyan Ladin

kuruyan ladin ağaçları, tedirgin ediyor
Avrasya’nın neredeyse tüm ladin ormanlarında yayılmış
olan böcek türü, özellikle Fransa, Belçika, Gürcistan, İngiltere ve Türkiye’de yakın tarihlerde ulaştığı bölgelerdeki
şiddetli zararını sürdürüyor. Yetkililer, bulaştığı ağacın
kuruyup kesilmesine neden olan ve ormanlarda zarara yol
açan hastalığın,
azalarak devam
edeceği tahmin ettiklerini
söylüyor.
“Bu böcek türü,
yüz binlerce
ağacın ölümüne
neden olmuş ve
olmaya devam
etmektedir”
Topçam Orman İşletme Şefi Mehmet Eren Kargı yaptığı
yazılı açıklamada, Türkiye’de ilk defa 1966 yılında tespit
edilen ‘dendroctunus micans’a karşı yürütülen biyolojik
mücadelenin, ilk olarak 1985 yılında Artvin’de başlatıldığını belirtti. Mekanik mücadele çalışmalarına rağmen bu
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yayılışın, ladin ormanlarını tamamını kapsayacak şekilde tamamlandığını aktaran Kargı, “Bu böcek türü, yüz
binlerce ağacın ölümüne neden olmuş ve olmaya devam
etmektedir. Mesudiye Orman İşletme Müdürlüğümüz sınırlarında kalan ladin ormanlarında da böcek zararından
dolayı kurumalar mevcuttur. İşletme Müdürlüğümüzce
biyolojik mücadele için ladin ormanlarımıza rhizophagus
grandis salınımı yapılmaktadır. Ayrıca ikincil zararlı olan
diğer kabuk böcekleri ile de feromon tuzakları kurularak
zararlının popülasyonu dengede tutulmaya çalışılmaktadır” dedi
“Kurumaların, azalarak devam edeceği tahmin ediliyor”
Ağaçlarda görülen bu hastalığın gün geçerek azaldığına
dikkat çeken Kargı, “İş gücü oranında bu kuruyan ağaçlar
kesilerek ekonomiye kazandırılmaktadır. Bu zararlının
popülasyonunun dengede tutulması hedeflenmekte olup
kurumalar doğal bir seleksiyon dahilinde azalarak devam
edeceği tahmin edilmektedir” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar ise her geçen gün ağaçların kuruyarak yok
olduğunu iddia ederek yaylalardaki yeşil alanların gün
geçtikçe tahrip olmasından dolayı tedirgin olduklarını dile
getirdi.
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ŞİMDİ YAYLA ZAMANI…
Yayla zamanı bir yaz başlangıcında,birde sonunda güz ayında güzeldir.
Yaz ayında bulduğunuz güneşi bu günlerde bulamazsınız. Bu aylarda sık sık sislerin
dağların tepelerinden süzülerek yaylayı kapladığını görürsünüz.
Ama olsun yaylanın bu son günleride inanılmaz güzellikler gösterir size.
Kış gelmek üzere olduğundan son koyun yolculuklarına,sararmış yaprakların uçuşmalarına şahit olabilirsiniz.
Ara sıra kendini gösteren güneşin altında uçsuz bucaksız,yemyeşil uzayıp giden
otlaklarda yürüyüş yapabilir,soğuk yayla sularını pınarlardan içebilirsiniz.
Yaylada otlaklarda son günlerini yaşayan, otlayan atları, ineklere, koyunlara ve
kuzulara rastlayabilirsiniz.
Yüksek bir tepeye çıkıp aşağıdaki vadiden aşağıya süzülerek giden öbek öbek sis
dumanları seyredebilirsiniz.
Kalmaya bir barakanız varsa orda akşamlayabilir
ve yaylanın eşsiz oksijeninde derin bir uykunun
tadına varabilirsiniz.
Bir çoban köpeğinin bekçiliğini yaptığı koyun ve kuzuların başında gururla duruşuna şahit olabilirsiniz.
Ama siz siz olun yaylanın bu son güzel günlerinin tadını çıkarın.
Raif ÇEVİRME
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Mesudiye’nin
siyaset çınarı
vefat etti
Ordu’nun büyükşehir olmasından önce Mesudiye’nin kendisi
4 dönem oğlu 1 dönem Topçam
Belediye Bakanlığı yapan Enver
Köleoğlu vefat etti
Ordu’nun Mesudiye ilçesi Topçam
Belediyesinin kurucusu olan ve 4
dönem belediye başkanlığı yapan
Enver Köleoğlu (88) vefat etti.
Mesudiye siyasetinin önemli
kilometretaşı olan Enver Köleoğlu, 1976 yılında
kurulan Topçam Belde Belediyesinin ilk başkanı olarak seçildi. 3 yıllık 12 Eylül dönemi hariç
1976-1999 yılları arasında 4 dönem Topçam
Belediye Başkanlığı yapan Enver Köleoğlu’nun
ardından 1999-2009 yılları arasında da Birol
Birlikbaş görev yaptı. 2009 yılında Enver Köleoğlu’nun oğlu ve eski İl Genel Meclis Üyesi Erhan Köleoğlu
2009-2014 yılları arasında bir dönem Topçam Belediye
Başkanlığı görevinde bulundu. Ordu’nun Büyükşehir
olmasının ardından Topçam Belde Belediyesi kapandı.
Böylelikle Topçam Belediyesinin ilk başkanlığını baba

Enver Köleoğlu, son başkanlığını ise oğlu Erhan Köleoğlu yaptı.
Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören
Enver Köleoğlu, vefatının ardından, Mesudiye
ilçesinde Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazından ardından Topçam Mahallesi
aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AK Parti’li
Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Korgan Belediye
Başkanı Tuncay Kiraz, Çamaş Belediye Başkanı Alaattin
Giden, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe ve çok
sayıda kalabalık bir topluluk katıldı.

DENİZDEKİ BEREKET
SOFRALARA YANSIYOR
Ordu’nun Fatsa ilçesindeki balıkçılar hamsi sezonun
kasım ayında başlayacağını, bu yıl vatandaşların bol
hamsi yiyeceğini söylediler.
Palamut ve istavrit bereketinin yaşandığını bugünlerde balıkçılar satışlardan memnun olduğunu belirterek,
“Bu bolluk da hamside yaşanacak, vatandaş bol çıkan
hamsiyi tüketecek” tahmininde bulundular.
Hamsinin şu an için yüzünü gösterdiğini belirten
balıkçı Yusuf Aktaş, “Tezgâhlarımızda bol palamut
ve istavrit var. Hamsi ise kendini göstermeye başladı
ve kasım ayından itibaren tezgahlarda yerini almaya
başlayacak. Vatandaşlar da hamsiyi soruyor fakat fiyatı
biraz pahalı olduğu için palamut veya istavrite yöneliyorlar. Tezgahlarımızın en çok satılan balığı palamut.
Ay sonuna kadar tahtını kimseye bırakmayacak diyebiliriz. Denizdeki bereket sofralara yansıyor ve vatandaşlarımız bol balık yiyor” diye konuştu.
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TUĞLA İLE SELFİ
YAPAN ÖĞRENCİLERE
ÜNDEF BAŞKANI MaRAL’DaN
ANLAMLI HEDİYE
Tuğla ile selfie yapan çocukların hayali gerçek oldu.
Ordu’nun Korgan ilçesinde ilkokul öğrencilerinin tuğla ile selfie çekmesi Türkiye gündemine oturmuştu.
Ordu’nun Korgan ilçesinde ilkokul öğrencilerinin
tuğla ile selfie çekmesi Türkiye gündemine oturmuştu.
Öğrencilerin okuduğu okula Ünye Dernekler Federasyonu Başkanı Av. Koray Maral
tarafından fotoğraf makinesi hediye
edildi.
Korgan ilçesinde geçen Mayıs ayında
ilkokul öğrencilerinin tuğla ile selfie
çekmesi ilginç görüntüler ortaya
çıkarmıştı. 4 ilkokul öğrencisinin
bir araya gelerek tuğlayı fotoğraf
makinesi gibi tutarak selfie yapması,
okulda görev yapan bir öğretmen
tarafından kayda alınmış ve sosyal medyada günün en
çok paylaşılan fotoğrafı olmuştu.
İstanbul’da yaşayan Ünye Çevre Köyleri Derneği ÜNDEF Genel Başkanı Ünyeli Avukat Koray Maral, Kırgan
ilçesinde Yeşilalan-Tatarcık-Soğukpınar-Durali-Akçakese
Köyleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından
düzenlenen konser programında çocukların okuduğu
okula bir fotoğraf makinesi hediye etti. ÜNDEF Genel
Başkanı Maral, fotoğraf makinesini tuğla ile selfie yapan
çocuklara verdi. Çocuklar okulları adına aldığı hediyeden oldukça memnun kalırken ÜNDEF Başkanı Maral,
“İnternette gezinirken tuğla ile selfie çeken bu kardeşle-

SOKAKLAR SATRANÇLA BULUŞTU…

Zen Sanat ve Spor Akademisi
Kulübü olarak bu yıl da Türkiye Satranç Federasyonu tarafından hayata geçirilen
“Sokakta
Satranç Var” projesi
kapsamında
Ordu Sokaklarını
satrançla
buluşturduk.
Projenin
temel amacı olan
satranç kültürünü tüm yurda yayma, tanıtma, sevdirme
ve Türkiye’nin her il ve ilçesini satranç parkları ile buluşturma hedefine Zen Sanat ve Spor Akademisi olarak
biz de katkı sunmaya çalışıyoruz. 7’den 77’ye herkesi
müzik, resim, satranç ve akıl zeka oyunları ile buluşturmayı hedefleyen kulübümüz yaptığı çalışmalarla Ordu’muzun tanıtımına da katkı sunmaya çalışıyor. Neşet
SAYMAN /Kulüp Başkanı

rimizi gördüm. Bütün haber ajanslarında bu fotoğraf yer
alarak Türkiye’de günün konusu
oldu. Ben de ne yapılabilinir diye
yaptığım görüşmeler sonucunda
böyle bir hediye almanın iyi olacağını düşündüm. Eşim de öğretmen
ve Korgan’da ilkokulu okumuş. Bu
nedenle eşimle birlikte bu yavrularımızın okullarına bir fotoğraf
makinesi hediye edelim istedik. En
azından bir anısı olsun ve çocuklarımız da bundan sonra
okulda selfieyi bu fotoğraf makinesiyle yaparlar” dedi.
Tuğla ile selfie yapan Taha, bu kez cep telefonuyla
Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ve kendilerine
fotoğraf makinesi hediye eden ÜNDEF Genel Başkanı
Koray Meral ve eşi, Yeşilalan-Tatarcık-Soğukpımar-Akçakese-Durali Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Başkanı Yılmaz Bibi ile birlikte o gün tuğla ile selfi resim
çekerken kendilerinin habersizce resimlerini çeken ve
gerek ulusal gerekse yerel basında çektiği bu resimlerle
gündem oşuşturan fotoğrafçı Sema Yılmazlı’ yı da arkalarına alarak bir selfie çektiler.
Doğal ve organik ortamda
üretiği ballarını almak için
bir çok insan İslamdağ’da
geliyor.
Fatsa İslamdağ’da Balcı
Abdulkadir (Abdulkadir Yirmibeşoğlu) nu bugün ziyaret
ettim. Tv ler ve gazeteler
onunla röportaj yapmak için
sıraya giriyor. Bizlerde
bugün Türkiye Manşet
Gazetesi olarak İslamdağ ziyaretimizde
uğradık.Bizlere hem ürünlerini tanıttı,
hemde ziyaretimizde mihmandarlık
yaptı. İlgi ve alakasına çok teşekkür
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ÇAMLI DERNEĞİ’NDE YENİ BAŞKAN
KEMAL KARABACAK OLDU
Esenyurt’ta
bulunan
Korgan
Çamlı
Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneğinin olağan
kongresi
Sonucu
Dernek
Başkanlığına Kemal Karabacak seçildi.
Korgan Çamlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini, kurulduğu günden beri,10 yıldır yaptığı çalışmalarla güzel bir
konuma getiren ve bu zaman içinde mülk edinmesini sağlayan Ergün Arnak yeniden aday olmayacağını söyleyerek,3.
olağan kongrede görevi Kemal Karabacak’a devretti.
Esenyurt Belediyesi Erol Olçok Kültür merkezinde kahvaltıyla başlayan kongrede,tek liste halinde yönetime Talip olan
Kemal Karabacak, Çamlı Derneğinin yeni başkanı oldu.
Çok sayıda Çamlı üyenin katıldığı kongre divan oluşumundan sonra gündem maddelerini görüşmek üzere başladı.
Divan Başkanlığına Burhan Uzan katipliklere ise Salim
Küçük ve Avukat Şükrü Acar seçildi.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlayan kongrede gündem Maddeleri sırasıyla Divan Başkanı Burhan
Uzan tarafından okunarak gerçekleştirildi.
Kongreye Çamlı Eski Belediye Başkanı Sebahattin Bol,ESOF Başkanı Selami Aydın,Korgan Dernekler Federasyonu
Başkanı(KORDEF), ve İstanbul Korganlılar Dernek Başkanı Salim Dere,Çukurcak Dernek Başkanı Halil İbrahim
Turan,Çiftlik Dernek Başkan Yard.Yüksel Utaş, Yeniköy
Dernek Başkanı Orhan Ateş,Aşağıkozpınar Dernek Başkanı
Necati Cinek, Belalan Dernek Başkanı Yakup Ses, Esenyurt
Korganlılar Dernek Başkanı Erdoğan Kani, Çerkezöy Çamlılar Dernek Başkan Yardımcısı Nurettin Sakın, Aktifbank
Bölge Temsilcisi Deniz Bilim, işadamı Adnan Şener, Avukat
Şükrü Acar, Mali Müşavir İsmet Gökçen ve üyeler katıldı.
Önceki dönem Başkanı Ergün Arnak bir konuşma yaptıktan sonra günden maddaleri okundu ve üyelerden kabul
edip etmedikleri soruldu ve oy çokluğuyla gündem maddeleri kabul edildi.İbraz edilen Yönetim kurulu seçimi de
tek liste olması sebebiyle açık oylamayla yapılarak tüm
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üyelere kabul edip etmedikleri divan
Başkanı Burhan Uzan tarafından soruldu ve oy çokluğuyla yeni yönetim
kurulu seçildi.
Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Başkan Kemal
Karabacak,Ferhat Kani,Aydın Arnak,Yunis Küçük,Fatih Arnak,Orhan Göç,Mehmet İnaç,yedekler;Mücahit Kaymaz,Yusuf Kırca,Kenan Güzel,Celal Kani,Emine Arnak,Hüsne
Küçük,Hamide Kanberoğlu,Denetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu;Ergün Arnak,Adem Boi,Uğur Irmakçı,Denetim
Kurulu yedek listesi ise,Orhan Karabacak,Mehmet Otyıldız,Mehmet Özgün’den oluştu.
Kongrede yeni başkan Kemal Karabacak, Çamlı eski Belediye Başkanı Sebahattin Bol, ESOF Başkanı Selami Aydın,KORDEF Başkanı Salim Dere birer selamlama konuşması
yaptılar.

Yeni Başkan Kemal Karabacak yaptığı konuşmada, Tüm
hemşerilerine gösterdikleri ilgi ve katılımdan dolayı teşekkür etti.
Çamlı Derneğinin yeni Başkan Kemal Karabacak, önceki
dönem Başkanı Ergün Arnak’a yaptığı hizmetlerden dolayı,günün anısına bir plaket sundu. Daha sonra Ordu Günlerinde yemek yarışmasına katılanlara birer plaket sunuldu.

Erçal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Burhan Erçal:
“Fındık Fiyatı Artarsa Tüketim Düşmez “

16,5 TL Avrupalı alıcı için de uygun

iç tüketimde hem ihracatta. Bu da fındıkta fiyat açısından
Erçal Fındık Yönetim Kurulu Üyesi Bur- olumlu bir gelişme olacaktır. Arz fazlası olmayacağı için
han Erçal, fındıkta 16,5 liranın Avrupalı olumlu bir etkisi olacağını düşünüyorum.” dedi.
alıç için de uygun olduğunu belirterek bu Avrupa için de 16,5 lira uygun Fındığın fiyatının ihracat
rakamın Türkiye’ye 1 milyar dolar ek gelir ürünü olduğu için alıcıların talebine bağlı olduğunu ifade
eden Erçal,”Onların dolar-euro bazında alımlarında bir sogetireceğini söyledi.
Türkiye genelinde 50 bin ton civarında bir run yaşamıyoruz. Yani en düşük fiyatı dolar bazında endekslediğimizde 16,5 TL
rekolte olacağını
bugün
en
kaliteli
fındık
üreten
ülke
Türkiye.
onlar için kabul edilebitahmin
ettiğini
ifade eden Erçal Dünya’da fındıkla tanışmamış dünya insanı lir. Abartılı bir fiyat değil.
Kendi içimizde 12-13 TL
Fındık
Yönetim
var,
özellikle
Çin
bölgesi.
pahalı fiyat diye sorguluKurulu Üyesi Buryoruz, alakası yok. Son
han Erçal, “Bu yıl
geçen yıldan 100 bin ton gibi devreden bir fındık vardır. beş yılı ele aldığımız da en düşük fiyatı dolara endeksledinormal
Bu da 650 bin ton fındık rekoltesi tahmin edilebilir. Yine ğimiz de 16 TL’yi bulan bir rakam, gayet 		
bir
rakam.
Hem
üreticiye
hem
ihracatçıya
yönelik
çalış300 bin ton iç fındık ihracat olursa 600 bin kabuklu ediyor.
Bizim iç tüketimimiz 150 bin ton civarında da olduğuna malar mutlaka olması gerekmektedir. Devletin müdahale
göre 750 bin ton gibi bir fındığa ihtiyacımız var. Bu sene alımları doğru bir yaklaşım olduğu ve bu alımları yaparki 650 bin tonluk fındık tüm elimizde depolarda dahil sa- ken doğru bir fiyat alımı ile yapılması önemli. Hem ihracat
tılabilecek bir yıl olarak düşünebiliriz bu yılı. Yani 2019 se- geliri hem de üreticinin gelirinin artmasında önemli bir
zonunda ambarda hiç fındık kalmaksızın satabiliriz. Hem önem oynayacaktır.” şeklinde konuştu.
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16,5 lira 1 milyar dolar
ek gelir getirir
Erçal sözlerini şöyle sürdürdü: Fındık 16 TL gibi
bir rakam üzerinden
yine 300 bin ton ihracatımız olabilirse 1 milyar
dolar daha ekstradan
ihracatımız artmasına
neden olacaktır. Aynı zaman da bu para Karadenizli üreticinin cebinde
olacaktır. Bizim yüzde 85
ihraç ettiğimiz bu ürünü
Avrupa’nın da kabul edilebilir bir fiyat üzerinden olduğunu ve kendi
ürünümüzün değerini,
bizim ihracatçımız, üretici birliklerimiz, ziraat
odalarımız hepsi çok
iyi bilmek zorunda.”

fındığı başka ülkelerin fındığı ile karşılaştırdığında arada fark
çıkar. Dünya’da fındıkla tanışmamış dünya insanı var, özellikle
Çin bölgesi. Hala orada tam bir verim alamadık. Çin’e fındığın
tadını alıştıramadık hala. Ama pes etmeye gerek yok. Bugün
Arap ülkeleri, Ortadoğu, Uzakdoğu, Rusya gibi ciddi müşteri
potansiyeli olan ülkeler var. Tanıtımı ve pazarlaması iyi yapmamız lazım. İç piyasayı biz hala domino edemedik. Bugün biz
Avrupalılardan daha az fındık tüketiyoruz. Onlar 2 kilo fındık
tüketirken biz hala 700 gram tüketiyoruz. İç tüketimi de artırmamış lazım. Fındığa özel alan açılmalı
Fındığın Türkiye’nin tarım ürünleri içerisinde ayrıştırılması gereken bir ürün olduğunu ifade eden Erçal Fındık Yönetim Kurulu Üyesi Erçal, “Dünya’nın yüzde 70 fındığını üreten
ve ihracatından 1,30 Milyar Dolar geliri olan başka bir tarım
ürünümüz yok. Geliştirebilirse bu ilk etapta 2,5 Milyar dolara
sonra ki etaplarda 5 Milyar dolara çıkartabiliriz. Fındık sanayisinin gelişmesine yönelik teşviklerin olması, desteklenmesi
halinde işlenerek katma değer oluşturma imkanı çok fazla bir
ürün. Onun için önce fındığın fiyat istikrarı sağlaması için fındıkla ilgili bakanlık nezdinde olur. Fındığa özel bir statü açılabilir. Fındığın sorunları çözülmesine yönelik tüm paydaşları bir
araya gelip
gerçekçi, vadeli bir fındık
politikası oluşturmak şart.
Biz bunu başaramadık ama bununla ilgili şartlarda
oluştu artık. Bakanların, milletvekillerin, ihracatçıların, üreticilerin
en önemli hedefi
fındık ile ilgili olması lazım,”dedi.

Erçal
A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı
Burhan Erçal:
“Fındık	Fiyatı
Artarsa Tüketim
Düşmez “

					
		
Fiyat artarsa fındık
tüketimi düşer şeklindeki sözleri de değerlendiren Erçal, sözlerini şöyle bitirdi:
“Bu bir abartıdır. Fındık fiyatı yüksek
olursa alternatif ürünlere yönelir, başka
ülkelere fındık ağacı dikerler gibi söyleyenler bilsin ki; bugün en kaliteli fındık
üreten ülke Türkiye. Buradaki kaliteli
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KUMRU KAYMAKAMI DENİZ KILINÇ
KUMRU’YA VEDA ETTİ
O gönüllerin Kaymakamıydı.Nerede mazlum ve ihtiyaç sahibi
varsa onun yanındaydı.Her an her mutluluğun ve
her üzüntünün yanı başındaydı.
Farkında mısınız bilmiyorum giderayak gene bir
güzel işe imza attı ve gitti. EMS Hastası hemşerimiz
Uysal Sessiz’in talebiyle onu hasta yatağıyla beraber
Düzoba yaylasına çıkararak tüm gönülleri fethetmiştir.
Memleketimin her karesinde emeği olan bir kaymakam profili.Bunu benden çok Kumru’nun köylüsü
ve kentlisinden dinlemelisiniz.
Güle Güle Gönlü Güzel İnsan.......
Kaymakamlık sayfasından yaptığı veda yazısında da
şöyle diyerek ayrılıyor.
“Kumru’da yaşayan her vatandaşın kaymakamı
olarak hizmet etmeye gayret ettim; devletin her
zaman hoşgörüsünü, merhametini, şefkatini ve
gülen yüzünü göstermeye çalıştım.
Saygı değer Kumrulular,
görev sürem boyunca bana verilen görevleri, layıkıyla gerçekleştirmek ve istenilenin fazlasını yapmak için gayret gösterdim. Bu görev ve sorumluluk bilinci içinde devlet anlayışı ile tarafsız ve adil
olarak Kumru’da yaşayan her vatandaşın kaymakamı olarak hizmet etmeye gayret ettim. Devletin
her zaman hoşgörüsünü, merhametini, şefkatini
ve gülen yüzünü göstermeye çalıştım.
Bana verilen görevleri yerine getirmenin huzuru
ve bütün vatandaşlarımın gönüllerinde hoş bir
seda bıraktığıma inanarak Kumru’dan ayrılıyorum.
Kaymakam Deniz Kılınç’ı ziyaretimizden
MAĞDURUN, MAZLUMUN YANINDA OLDUM
Yaradana ve yaratılana duymuş olduğumuz sevgi,
BAYRAĞIN DALGALANDIĞI YERDE ÇALIŞMAK
muhabbett, bu mevki ve makamların bizlere milletin ŞEREFTİR
emaneti olduğu idraki ile sizlere hizmet etmeye çalış- Türk Bayrağının dalgalandığı her yerde çalışmak bizler
tım. Her zaman “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu için şereftir. Bu duygu ve düşünceler ile Şefaatli’de bir
ile hareket ettim.
evinizin, bir kapınızın, bir kardeşinizin olduğunu unutFırat’ın kenarında bir kuzuyu kurt kapsa bunun da hesa- mayınız. Konuşmama Yunus’un şu dörtlüğü ile son verbının bize sorulacağı hissiyatı içerisinde oldum. Makam mek istiyorum.
ve ikametgahımda sonuna kadar siz değerli Kumrulula- “Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için.
ra açık oldu.
Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.”
Görevim olsun ya da olmasın her konuda kendimi sizle- Bilmeden, istemeden de olsa kalpleri kırmış, gönülleri
rin yerine koyarak hizmet etmeye çalıştım. Her zaman incitmişsem hakkınızı helal ediniz.
mağdurun, mazlumun yanında olmaya onların derdi ile Bu yiğit insanlara hizmet etmekten her zaman onur duydertlenmeye çalıştım.
dum. Elimden geldiğince tüm vatandaşlarımın yanında
KALICI ESERLER YAPTIK
olmaya çalıştım. Dini, dili, mezhebi, ırkı ne olursa olsun
Görevde bulunduğum süre içerisinde sizlerin destekle- herkesi sevdik, herkesi bağrımıza bastık. Evlerine konuk
riyle çok önemli ve güzel işlere hep birlikte imza attık.
olduk, çaylarını içtik. Sağ olsun onlar da bizlere kapılaTEŞEKKÜRLER
rını açtılar, gönüllerinde yer verdiler. Herkese teşekkür
Yapmış olduğumuz bu başarılı çalışmalarımızda her ediyorum. HEPİNİZ’i Allah’a emanet ediyorum,” dedi.
zaman bizlere destek olan milletvekilimize, Valilerime, RAİF ÇEVİRME
Belediye Başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum.
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GÜRCÜ KÜLTÜR
DERNEĞİ’NDEN

MUHTEŞEM FESTİVAL

Gürcü Kültür Tanıtım ve Dayanışma Derneğinin bu
yıl 2.si düzenlenen festivali büyük kalabalıkla Korgan Arpacık Yaylasında gerçekleşti.
Düzenlenen programa Ordu Milletvekili Ergün Taşçı,
Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, Kumru Belediye
Başkanı Günhan Murat Hatipoğlu, Çatalpınar Belediye
Başkanı Ahmet Türe, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yenilenebilir Enerji Daire Başkanı Fatih Erişmiş, Yargıtay
Üyesi Salim Küçük, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Karabayrak, Korgan Belediye Başkan Yardımcıları Selahattin
Kirazoğlu ve Selahattin Emirosmanoğlu, MHP İlçe Başkanı
Osman Aksoy, Niksar Korganlılar Dernek Başkanı Şaban
Kalaycıoğlu, Çitliceliler Dernek Başkanı Zekayi Alan, Meclis Üyeler Namık Paç, Ahmet Bolat, Hayatı Alan, Yüksel
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ERTUĞ, Muhammet Artçı, Ahmet Şahin, Muhtarlar ve
binlerce vatanda katıldı. 2. cisi düzenlenen Gürcü Kültür
Tanıtım ve Dayanışma etkinliklerinde yapılan Gürcü
Ağalığını 24 yıldır çeşitli yurt dışı ülkelerinde ve Türkiyede inşaat sektöründe işadamlığı yapan ve 24 Haziran
seçimlerinde 1.turda tekrar Cumhurbaşkanlığı seçimlerini
kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hayvan pazarında gördüğü en büyük hayvanı alan ve kurban
keserek adını ulusal ve yerel basında duyuran Korgan Diyamarket Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi Adem Akkaya
101 Bin 150 TL ye aldı. Belediye Başkanı Tuncay Kiraz
yapmış olduğu konuşmada :’Gürcü Milleti asil bir millettir, her daim desteğini bizden esirgememiştir, yanımızda olmuşlardır, bugün
de görüyoruz ki birlik ve beraberlikleri ile
muhteşem bir organizasyon tertip edilmiş. Emeği geçen başta Dernek Başkanımız
Ekrem Koşum olmak üzere tüm yönetim
kurulu üyelerimize, Dernek üyelerine ve
vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. ‘dedi.
Etkinlik Korganlı sanatçımız Baki - Deniz YİĞİT konseri, Gürcistan’ dan gelen folklor ekibinin gösterileri, protokol
konuşmaları ve Ünlü sanatçı Sinan YILMAZ konseri ile sona erdi.

BAHÇELİEVLER ORDULULAR
İLK KONGRESİNİ YAPTI
Kısa adı BAODER olan
Bahçelievler
Ordulular
Derneği ilk Olağan Genel Kurulunu
dernek merkezinde gerçekleştirdi.
Yaklaşık 6 ay önce kurulan derneğin
kongresine ORDEF Başkanı Celalettin Dervişoğlu, ORDEF Onursal Başkanı Sabri Çelebi, Gölköy
Dernekler Federasyonu Başkanı
Necati Özdemir, Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Yaman,

ORDEF
Genel
Sekreteri Sezer Turan, ORDEF Başkan
Yardımcısı Fahriye
Çolak, ORKAÇDER
Başkanı
Cengiz
Aydemir, Kumrulular Dernek Başkanı
Muhammed KÜÇÜKÖKSÜZ
Celal
Zengince,
Sarıyer
Ordulular
Dernek Başkanı Ali Yaman, Şişli Ordulular Dernek Başkanı
Ali Ayan, Eyüp Ordulular Dernek Başkanı Şenol Gündüz,
Bayrampaşa Ordulular Dernek Başkanı Mustafa Tuç, Ordulu sanatçılar Aydın Beyoğlu, Mehmet Gücüklüoğlu, ORDEF Yönetim Kurulu Üyesi Zekayi Alır, eski Kabadüzlüler
Dernek Başkanı Recep Korkmaz, AK Parti Perşembe Belediye Başkan Aday Adayı Muhittin Sert, İYİ Parti İstanbul
Milletvekili Aday Adayı İş Adamı Yaşar Özkan, Altaş TV
Markavizyon programı sunucusu Murat Doğan, Türkiye Manşet Gazetesi Sahibi Raif Çevirme, Üçyol Beldesi
Ahmet Özdamar, İdris Özkan ile birlikte dernek kurucu
yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldılar.
Muhammet Küçüköksüz, Mali Müşavir Süleyman Özdemir,
Av. Kerim Kılıçarslan, Perşembe Ekinciler Dernek Başkanı
Bünyamin Özgül, Dr. Fahrettin Özkan, Av. Onur Çalgıcı,
GÖLDEF 2. Bölge Başkanı Cemal Yılmaz, Mali Müşavir
Şener Sağır, Gaziosmanpaşa SSK Müdür Yardımcısı Yaşar
Mert, İş Adamı Ahmet Çorum, Hikmet Ateş, Engin Kelsoy

ve Oğuzhan Soğuksu kurucu üyeliğinde 6 ay önce resmi
olarak kurulan Bahçelievler Ordulular Derneği, kurucu
başkan Muhammet Küçüköksüz başkanlığında yeni yönetim kurulu listesi ile göreve devam edecek.
Divan kurulu üyeliğini ORDEF Onursal Başkanı Sabri
Çelebi, Av. Kerim Kılıçarslan ve Av. Onur Çalgıcı’nın yaptığı
kongrenin açılış konuşmasını Kurucu Başkan Muhammet
Küçüköksüz yaptı. Daha sonra ORDEF Başkanı Celalettin
Dervişoğlu bir selamlama konuşması yaptı. Konuşmaların
ardından yapılan seçim ile tek liste halinde sunulan yeni
yönetim kurulu üyeler tarafından kabul edildi.
Yeni yönetim aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır;
Muhammed Küçüköksüz, Bünyamin Özgül, Şener Sağır,
Av. Onur Çalgıcı, Hikmet Ateş, Cemal Yılmaz, Sezer Turan,
Kongre çektirilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Yeni Ordu Stadı’nda
sona doğru
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bugün,
gerçekten çok mutluyuz.
Mükemmel
bir stadyumdayız.
Gerçekten mimarinin, mühendisliğin, projenin harika olduğu bir
ortamdayız. Çok da mutlu olduk. 15
ay gibi çok kısa bir süre içerisinde bitim aşamasına geldi. Çimler serildi ve
Ordu’nun sporu için çok güzel günler
bizi bekliyor.
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rdu’da inşaatı 2017 yılının Haziran ayında
başlayan 20 bin kişilik Yeni Ordu Stadı’nda
çim serme işlemi tamamlandı. Ordu Valisi
Seddar Yavuz da stadyumda devam eden
çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu ilçesi
Durugöl Mahallesi’nde yapımı devam eden Ordu Stadyumu inşaatında incelemelerde bulundu. Koltuk, ışıklandırma, çevre düzeni hariç yapımı 15 gün gibi kısa bir sürede
tamamlanan ve geçtiğimiz hafta çim serimi gerçekleştirilen 20 bin seyirci kapasiteli Ordu Stadyumu’nun tüm alanlarında incelemede bulunan Vali Seddar Yavuz, Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve yüklenici
firma şantiye şefi Cevat Taşkesengil’den bilgi aldı.
Ordu Stadyumu’nun soyunma odaları, tribünleri, locaları,
basın tribünü, kafe ve restoran bölümleri ile salon sporları
için planlanan antrenman salonların gezen Vali Yavuz,
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geçtiğimiz hafta çim serimi yapılan saha zeminin de de incelemelerde bulundu.

“En kısa sürede açılıyor”

Ordu Stadyumu inşaatında yaptığı detaylı incelemenin
sonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali
Seddar Yavuz, “Bugün, gerçekten çok mutluyuz. Mükemmel bir stadyumdayız. Gerçekten mimarinin, mühendisliğin, projenin harika olduğu bir ortamdayız. Çok da mutlu
olduk. 15 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde bitim aşamasına geldi. Çimler serildi ve Ordu’nun sporu için çok güzel
günler bizi bekliyor. Ordu Stadyumu’nun 1.5 yıl gibi kısa
süre içerisinde bu aşamaya gelmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, ilimizde emeği
geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Artık
bundan sonra ikmal inşaatı ile birlikte inşallah en kısa zamanda stadı hizmete açmak kısmet olacak. Şu ana kadar
150 milyon TL harcandı. İnşallah ikmal inşaatı ile birlik-

te de eksikler tamamlanacak ve Ordu’da sporun ve sporcunun hizmetine açılacak” dedi.
Ordu Stadyumu’nda yer alan antrenman salonlarının, salon sporlarına tahsis edileceğini belirten Vali Yavuz, “Ordu
Stadyumu içine yer alan antrenman salonlarını maksimum
düzeyde kullanacağız. Bu alanları salon sporlarının istifadesine sunacağız. Bu konuda bir komisyon oluşturduk.
Bu komisyon marifetiyle çalışmamızı yapıyoruz. Bu alanları en efektif şekilde değerlendireceğiz” diye konuştu.
Ordu Stadyumu ile ilgili Vali Seddar Yavuz’a teknik bilgiler veren yüklenici firma şantiye şefi Cevat Taşkesengil,
stadyumda 25 loca bulunduğunu, 428 araçlık kapalı ve 126
araçlık açık otopark yer aldığını, işlevsel ve çok fonksiyonel
bir stadyum olduğunu ifade etti.
Vali Seddar Yavuz daha sonra Ordu Stadyumu’nda
geçtiğimiz hafta çimleri serilen saha zemininde top sektirerek, basın mensuplarına poz verdi.
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Ordu’da sonbahar bir başka güzel

yapmanın keyfini yaşarken eşsiz manzara
Yeşilin her tonunu barındıran
eşliğinde hatıra fotoğrafı da çektiriyorlar.
Karadeniz ormanları, sonbaharın
Sonbaharda ayrı güzelliğe bürünen ve
gelişiyle yaprakları sararan ağaçlaradeta kartpostallık görüntüler sunan Kala ayrı bir güzelliğe büründü.
radeniz ormanlarını her mevsim gezenler,
Ordu’da sonbaharın gelmesiyle
birlikte ormanlardaki renk cümfarklı güzellikler keşfetmenin de keyfini
yaşıyorlar.
büşü görenleri cezbediyor. İlkbaOrdu Otelciler ve Seyahat Acenteleri Derneği
		
Ordu Otelciler ve Seyahat Acenhar, yaz boyunca dağların üzerini
Bşk.
Ali
Aydın,
teleri Derneği Başkanı Ali Aydın, Ordu
kaplayan yeşil örtü, sonbaharın
yayla ve ormanlarının son dönemde tur
gelmesiyle yerini sarının tonlarına
bıraktı. Ordu’nun Akkuş ilçesinde bulunan ve piknikçile- şirketlerinin önemli bir uğrak noktası olduğunu söyledi.
Aydın, “Özellikle sonbaharın gelmesiyle birlikte doğadaki
rin vazgeçilmez yerlerinden olan Kertil Kent Ormanı ile
o renk cümbüşünü ve rengarenk kartpostal görüntülerini
Gölköy ilçesindeki Ulugöl, sonbaharın gelmesiyle doğagörmek için gelenler var. Fotoğraf tutkunları ve doğaseseverlerin ve fotoğrafçıların daha fazla ilgisini çekiyor.
Yürüyüş parkur- verler Ulugöl
çevresi ve Aklarının çevresini
saran ağaçlardan kuş, Mesudiye
dökülen yaprak- gibi alanların
orman ve
ların kapladığı
şelalelerini
yolda gezmenin
görmek için
keyfini yaşayan
bölgeye akın
doğaseverler,
ediyorlar. Tuormanın içinde hem piknik
ristik tesislerin
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doğru bilinen yanlışlara
diyetisyen uyarısı
- Diyette doğru bilinen yanlışlara diyetisyen uyarısı
- Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş:
- “Ekmek kilo aldırmaz, aç kalarak kilo verilmez”
- “Yanlış beslenmeyi sporla dengeleyemezsiniz”
Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı
Dyt. Melisa Karataş, özellikle ‘ekmek kilo aldırır’ şeklindeki bilgilerin doğru olmadığını kaydeden Karataş, “Maalesef
bu algının kırılması gerekli. Danışanlarımın çoğu bana geldiklerinde gururla ekmek yemediklerini söylüyorlar. Tabii
ben, cevap olarak ‘o ekmek yenecek’ diyorum. Tek bir besin
ne size kilo aldırır, ne de kilo verdirir. Yapılan araştırmalarda ekmek tüketmemek tatlı krizlerine neden olduğunu
gösteriyor. Ben diyet yapıyorum ve tatlı krizlerim oluyor
diyen insanlara ‘Bugün ekmek tükettiniz mi?’ diye sormak gerekir” dedi.

“Aç kalarak kilo verilmez”

Karataş, “Aç kalarak kilo verilir” şeklindeki bilginin de doğru olmadığını
vurgulayarak şöyle konuştu:
”Çoğu insan aç kalarak kilo vereceğini düşünür. Evet diyetin başında diyelim ki kilo verdiniz ya sonra?
Uzun süre açlık sonrası metabolizma
yavaşlar ve yağ deposunu arttırmaya
başlar. Hatta yediğiniz en ufak yiyecek bile yağ olarak depolanır. Hem
metabolizmanız yavaşladı hem de yağ
deponuz arttı. Bu kötülüğü kendinize
neden yapıyorsunuz? Aslında diyet denildi mi akla aç kalmak, yemek tüketmemek ve sevdiğiniz besinleri bir daha
tüketmemek gibi bir algı oluşabilir. Biz
diyetisyenler sizi aç bırakmıyoruz, diyet yaparak aç kalmazsınız. Tam aksine daha sağlıklı yeterli ve dengeli beslenirsiniz.”
“Sadece sebze ve meyve vücudun ihtiyacını karşılayamaz”
Sebze ve meyve yiyerek zayıflama yönteminin de yanlış
olduğunu kaydeden Karataş, “Tek besine dayalı diyetlerde
vücudun ihtiyaçları tam olarak karşılanmaz. Düşünün,
vücudunuz bir makine.Eğer sadece bir yere bakım yaparsanız, diğer yerler zamanla arıza verir ve makine bozulabilir. Diyet yaparken de çok güzel vitamin, mineral alıyorsunuz, peki ya protein ve yağ nerede? Vücudumuz tam
olarak bu ihtiyaçları karşılayamazsa metabolizma yavaşlar
ve yağ kütleniz artmaya başlar” uyarısında bulundu.

76

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş

“Akşam 18.00’den sonra yemek yenir”

Karataş, “akşam 18.00’den sonra yemek yenmemesi gerektiği” bilgisinin kesin bir kural olmadığını aktararak,
“Her bireyin yaşam tarzı ayrıdır en basit örnekleri; uyanma, uyuma, işe gitme, derse gitme saatleri kişiden kişiye
değişir. Evet, 2 saat sonra yatacak birey için bu kural geçerli
olabilir ama saat 20.00’de kalkıp nöbet tutan bir güvenlikçiye veya saat 17.00’de kalkıp derse giden bir öğrenciye saat
18.00’den sonra yemek yeme diyemezsin. Kısacası anlatmak
istediğim diyet kişiye özgüdür ve kişinin günlük yaşamıyla uyumlu olmak
zorundadır. Bu nedenle saat 18.00’den
sonra yemek yiyemezsin diye kesin bir
kural yoktur” diye konuştu.
“Yanlış beslenmeyi sporla dengelemelisiniz”
Karataş, spor yaparak zayıflama yöntemi hakkında ise şu bilgileri verdi:
”İlk olarak şu konuda anlaşalım
ki kilo vermek için spor yapılmaz.
Sağlıklı bir yaşam için spor yapılır.
Bugün ben çok yedim, akşam spora giderim ve yediklerimi yakarım
düşüncesini aklınızdan çıkarın. Yanlış
beslenmeyi sporla dengeleyemezsiniz.
Evet, spor yaparak metabolizmanızı
hızlandırabilirsiniz ama yapmak istediğiniz spor yaş, vücut tipi ve sağlık durumuza göre düzenlenmelidir. Genel
olarak herkese tavsiye ettiğim en az
45 dakika yürüyüştür. Sonuç olarak, kilo vermek yediklerimizden vazgeçmek ile doğrudan ilişkili değildir. Kişinin
vücut ve yaşam özelliklerine göre değişir. Biz diyetisyenler
de insanları yediklerinden veya yemek istediklerinden
uzak tutan kişiler değiliz. Esas olan kişinin yaş, boy, vücut
yapısı, yaşam alışkanlıklarını saptayıp bu düzene uygun
diyet tasarımı ile ideal kiloyu yakalamasını sağlamaktır.
Bizlerin bilgilerinin kıymetli tarafı da bu noktadır. Bu sebeple diyet niyeti olan ve zayıflamak isteyenlerin mutlaka
bir uzmana danışmaları vücudun çalışma düzenini bozup
başka sorunların karşımıza çıkmasına sebep olmamak için
çok önemlidir.”
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ORDU’DA YAŞLILAR SAĞLIKLI YAŞLANIYOR

Ordu Valiliği ve Ordu
Büyükşehir Belediyesi arasında “Yaşlıların
Yaşam
Alanlarında
Desteklenmesi Projesi
(YAŞAD)” kapsamında imzalanan protokol
yaklaşık bir yıldır devam ediyor.
Ordu Valiliği ile Ordu
Büyükşehir Belediyesi
tarafından Yaşlıların
Yaşam
Alanlarında
Desteklenmesi
(YAŞAD) Projesi’nin
bir yıllık sürece tamamlanmak üzere ve bu
hizmetten faydananan yaşlılar oldukça memnun.
Proje ile Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde
yaşayan 65 yaş üstü muhtaç durumdaki yaşlıların,
yaşadıkları yerde bazı ihtiyaçlarının giderilmesi sağla-
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nacak. Proje kapsamında
ev temizliği ve evde tadilat hizmetinin verilmesi, yaşlıların temel işlerine
yardımcı olunması, durum
analiz anketlerinin yapılması, YADES Koordinasyon
Merkezi kurulması, yaşlı
bakım hizmetleri eğitimi
verilmesi, yaşlıların kişisel bakım ve temizliklerinin
yapılması hizmetleri verilmekte.
Toplam bütçesi 2 milyon
600 bin TL olan proje için
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığınca 2 milyon TL olan projenin 600 bin TL’lık
kısmı Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.
Yaşlıların Yaşam Alanlarında Desteklenmesi Projesi
(YAŞAD), Ordu ili genelinde bir yıl süre ile uygulanmakta.

Sağlık, mutluluk ve güven veren
yaşam kalitesi yüksek yeni projelerimizde
buluşmak dileğiyle...

Merkez:
Hürriyet Caddesi Kentpalas Apt. No: 5 Beylikdüzü - Esenyurt - İSTANBUL
Tel: +90 212 854 24 24 (pbx)
Faks: +90 212 854 24 25
Satış Ofisi:
Nazım Hikmet Bulvarı No: 75 Beylikdüzü - Esenyurt - İSTANBUL
Tel: +90 212 854 26 26 (pbx)
Faks: +90 212 853 29 72
info@kentvizyon.com.tr

Hemen abone olun...

http://www.memleketimordu.com/abonelik
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ABONE FORMU

ADI SOYADI
FİRMA
İŞ ADRESİ
EV ADRESİ
TEL
E-MAIL
VERGİ D/NO
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

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.

