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Sezer Turan
Degerli Hemşehrilerim;

Yeni
Normallerimiz"Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara,
İslam kelimesi, Arapça'da "barış" kelimesiyle aynı
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Vali Tuncay Sonel,

Ordu’da Göreve Başladığı İlk Gün

4 Aileyi ziyaret etti

C

Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile
Tunceli’den Ordu’ya
atanan Vali Tuncay
Sonel, göreve başladı.
Sabah saatlerinde
karşılama merasimi
istemeden direkt
olarak makamına
geçerek çalışmalara
başlayan Vali Sonel,
hayırlı olsun dilekleri
için kendisini ziyaret
edenleri de ağırladı.
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umhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ordu Valiliği görevine
atanan Vali Tuncay Sonel, Ordu’da göreve başladığı ilk gün olan 21
Haziran Pazar günü, 15 Temmuz 2016 tarihinde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehit
düşen Özel Harekat Polisi Birol Yavuz’un
ailesine ziyarette bulundu.
Şehit Eşi Hatice Yavuz ile çocukları Zeynep ve Kübra Yavuz’u Karşıyaka
mahallesindeki evlerinde ziyaret ederek
bir süre sohbet eden Vali Sonel, ailenin
acısını paylaşarak, “Sizler, şehitlerimizin
emanetisiniz. Bizler için çok önemlisiniz.
Kapımız şehidimizin siz değerli emanetlerine her zaman açıktır” dedi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında
Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehit düşen
Özel Harekat Polisi Birol Yavuz’un Tunceli’de görev yaptığını hatırlatan Şehidin
Eşi Hatice Yavuz, Tunceli Valiliği görevinden Ordu Valiliği görevine atanan Tuncay Sonel’e ziyaret dolayısıyla teşekkür
etti. Vali Tuncay Sonel, Şehit Birol Yavuz’un ailesine yaptığı ziyaretin ardından, 3 Ekim 1998 tarihinde Bingöl’ün
Adaklı ilçesinde şehit düşen Jandarma
Komando Er Ersin Şanlı’nın ailesini ziyaret etti. Vali Tuncay Sonel, ziyaret programları kapsamında Nizamettin mahallesinde yaşayan 100 yaşındaki Nazile
Kulaçoğlu’nu da evinde ziyaret ederek,
hatırını sordu.
Ziyaret dolayısıyla çok memnun kaldığını belirten 100 yaşındaki Nazile Kulaçoğlu, Vali Sonel’e hayır dualarını eksik
etmedi. Vali Tuncay Sonel son ziyaretini
ise, Bucak mahallesinde annesi ile birlikte yaşayan 13 yaşındaki Mert Bulunan’a
gerçekleştirdi. Aynı zamanda tedavi gören Mert’in de bu süreçte yalnız bırakılmayacağını ifade etti.
Ordu Valiliği görevine atanan Vali
Tuncay Sonel, bugün gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında mahallelerde bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek, hal
ve hatırlarını sordu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tuncay SONEL

Kimdir?
T

uncay SONEL 1970 yılında
Adana’ da doğdu. İlk ve orta
öğrenimini Adana’ da tamamladı.
Adana Erkek Lisesi’nden sonra 1988
yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu
Yönetimi Bölümünde 1992 yılında
lisans, yine aynı fakültenin Kamu
Yönetimi Anabilim Dalında 1995 yılında Yüksek Lisansını tamamladı.
Valimiz Sayın Tuncay SONEL, evli ve
iki çocuk babasıdır.
Tuncay Sonel, 1970 yılında, Adana´da doğdu. İlkokul, ortaokul ve
liseyi Adana’da tamamlayan Sonel, 1988 yılında girdiği İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nde,
1992 yılında lisans, aynı fakültenin
Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı´nda,
1995´te yüksek lisansını tamamladı. Tuncay Sonel, üç yıllık stajı sırasında Adana-Ceyhan kaymakam
refikliği, Elazığ-Maden teftiş stajı,
İngiltere-Brighton dil ve meslek
eğitimi, Kütahya-Simav kaymakam
vekilliği görevlerinde bulunduktan
sonra kaymakamlık kursunu başarıyla bitirdi. Sonel, 1997-1999 yılları
arasında Ankara-Güdül, 1999-2001
yılları arasında Gümüşhane-Köse,
2001-2005 arasında Kırklareli-Vize,
2005-2008 arasında Şanlıurfa-Birecik ve 2008-2012 yılları arasında
Trabzon Of Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. 04.09.2012 tarihinden
bu yana Konya´nın Seydişehir ilçesi
kaymakamlığı görevinde bulunmasının ardından son çıkan kararnameyle Bandırma Kaymakamlığı´na
atanan “1. Sınıf Mülki İdare Amiri”
Tuncay Sonel´in eşi İngilizce öğretmeni. İyi derecede İngilizce bilen
iki çocuk babası Sonel´in, bugüne
dek görev yaptığı yerlerde aldığı
çok sayıda ödülü ve başarı belgesi
bulunuyor.
13/06/2017 - 09/06/2020 tarihleri
arasında Tunceli Valisi olarak görev
yapmış olup, 09.06.2020 tarih ve
2020/274 sayılı Kararname ile Ordu
Valiliğine atanmıştır.
30/6/2017 - 16/6/2020 tarihleri
arasında Tunceli Valisi olarak görev yapan Valimiz Tuncay Sonel, 21
Haziran 2020’den itibaren de Ordu
Valisi olarak görev yapmaktadır.
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Vali Yavuz,

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
Kocaeli Valiliğine atanan Vali Seddar
Yavuz, Ordu’dan ayrıldı.

Ordu’ya veda etti
O

rdu Valiliğindeki son mesaisine, valilikte görev
yapan mülki idare amirleri, birim müdürleri ve
kurum personellerine ziyarette bulunarak başlayan Vali Seddar Yavuz, helallik diledi. Kendisini uğurlamak üzere valiliğe gelen vatandaşlarla toplantı salonunda
bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, burada vatandaşlar ile
bir süre sohbet ederek, helallik dileğinde bulundu. Vali
Yavuz, makama gelen vatandaşlar ve şehit yakınları ile de
vedalaştı.
Daha sonra Valilik Binası önünde düzenlenen uğurlama törenine katılan Vali Seddar Yavuz burada tören
mangasını selamlayarak, kendisini uğurlamaya gelenlerle
vedalaştı. Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, yeni görev yerinde
başarılar dileyerek, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz’a
çiçek takdim etti.
Veda programında konuşma yapan Vali Seddar Yavuz,
bugün itibariyle Ordu Valiliği görevinin sona erdiğini hatırlatarak, “Bugün itibarıyla Karadeniz’in incisi, gözümüzün
nuru Ordu’muza veda ediyoruz ama bu ayrılık fiziki ayrılık
olmaktan öteye geçmeyecek. Çünkü, biz bu şehre gönlümüzü verdik. 3 yıl bu şehre hizmet ettik. Ben herkese bir
kez daha çok teşekkür ediyorum ve Kocaeli’de bir evinizin
olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü, mesafeler ancak
dostlukları pekiştirir, kuvvetlendirir. İnanıyorum ki çalışırken, görevdeyken daha mesafeli, daha resmi ilişkilerimiz
söz konusu iken, şimdi artık Ordu Valiliği unvanımız yok.
Artık sadece Vali Seddar Yavuz unvanı var daha doğrusu
Seddar Yavuz var. Dolayısıyla kapımız, gönlümüz size sonuna kadar açık. O yüzden yaptıklarımızla, yapamadıklarımızla, eksiklerimizle, kusurlarımızla hakkınızı helal edin.
Allah’a ısmarladık, Allah’a emanet olun. Hoşçakalın” diye
konuştu.
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Uğurlama programına katılan basın mensuplarıyla da
helalleşen Vali Seddar Yavuz, “Sizleri kardeşim gibi gördüğümü biliyorsunuz. Sizinle olan her bir ilişkimiz, gönül
ilişkisi oldu. Bir basın mensubu-vali ilişkisi olmadı hiçbir
zaman. Sizleri gerçekten seviyorum. Çünkü, eğer bu şehirde güzel şeyler olmuşsa, sizlerin sayesinde oldu. Pandemi
sürecinde özellikle bir kez daha sizin becerilerinizi, yeteneklerinizi gördük ve bundan büyük bir mutluluk duyduk.
Gerçekten muhabirinden tutun, yazarımıza kadar her
alandaki arkadaşıma çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Vali Seddar Yavuz, veda programı sonunda kendisini
uğurlamaya gelen vatandaşlarla tek tek selamlaşarak Ordu’dan ayrıldı.

MEMLEKETİM ORDU HABER

Vefa İnsanına VEFA!
Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanesinin açılışında
konuştu. Kurtuluş “Hastaneye rahmetli babam PDoktor İsmail Niyazi Kurtulmuş’un isminin
verilmesi bizler için unutulmaz büyük bir kadirşinaslık ve vefa örneğidir”dedi.

P

andemi hastanesi olarak hizmet vermesi planlanan ve 35 günde restorasyonu
tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz aylarda
açılışı gerçekleştirilen Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş
Hastanesi (Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi) ilk
hastalarını almaya başladı.
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hizmet vermesi planlanan İstanbul’un
en eski hastanelerinden birisi olan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesinin restorasyon çalışmaları 35
günün ardından tamamlanmıştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde
açılışı gerçekleştirilen hastaneye Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ismi verilmişti. Toplamda
500 kişilik bir restorasyon ekibinin kısa sürede tamamladığı hastane havadan görüntülendi. Hastanenin
4 giriş kapısı bulunurken bahçesinde yer alan balık havuzları ve ağaçların üzerinde bulunan kuş yuvaları ayrı bir
güzellik katıyor.

“Günlük 100 civarında hastaya
hizmet vermeyi planlıyoruz”

Hastaneye gelen hastalara acil durumlarda müdahale edilmenin yanı sıra uzman hekimlerce poliklinik
hizmeti de sunuluyor. Hastanenin üst katında bulunan
yoğun bakım ünitelerinde özellikle pandemi, sars, ebola gibi hastalıklar için oluşturulan negatif basınçlı odalar
yer alıyor. Ayrıca günde yaklaşık 100 civarında hastaya
hizmet vermeyi planlayan hastane, poliklinikler içinde
yaklaşık 400-500 kişi civarında hasta potansiyeli barındı-
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rıyor. Öte yandan tomografi odasının yer aldığı hastanede yerli ve milli dijital röntgen cihazı bulunuyor.

“100 yataktan 60’ı yoğun bakım
şartları taşıyan yataklı servis”

Hastanenin yalnızca yoğun bakım servisi değil poliklinik hizmeti ve acil servisi hizmeti vereceğini de aktaran
Çelik, “Hastanemiz 100 yataklı olarak planlandırıldı. 60’ı
yoğun bakım şartları taşıyan yataklı servis olacak. Aynı
zamanda 5 polikliniğimiz hizmet verecek. Birinci seviye
acil servisimiz olacak. Hastanemize gelen hastaların acilde ilk müdahalelerini yapabileceği şartları sağladık. Hadımköy halkı bu hastaneyi çok seviyor. Biz bir enjeksiyon
için uzaklara gitmeyelim acil durumlarda bize direkt müdahale edebilecek hastanemiz olsun istekleri vardı bizde
o isteklere uygun bu hastanemizi projelendirdik” dedi.

Zeytinlik Mahallesi, Ataköy Marina Park,
Rauf Orbay Cd. D:C 16 no:1 Bakırköy / İSTANBUL

blumatto.com.tr
@blumatto
0.212 559 60 61
info@blumatto.com.tr
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Ordu’da rafting için
deneme turu atıldı

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve
Rafting Federasyonu’nun iş birliğinde, Altınordu ilçesi
Hacılar Mahallesi Melet Irmağı’nda rafting denemesi yapıldı.

Ordu’da neden uluslararası
müsabakalar olmasın?

D

Yaklaşık 4 kilometrelik parkurda rafting yapılacağını söyleyen Vali Sonel, “Heyecan katılacak parkurlar
oluşturulacak. Başkanımız ve teknik arkadaşlarımız bu
konuda çalışıyorlar” diyerek, hayırlı olması dileğinde
bulundu.
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da hedeflerinin Ordu’da rafting sporunu geliştirmek
ve yaymak olduğunu ifade ederek, “Valimiz Tuncay Sonel, raftingi çok iyi biliyor. Ordu’da sadece Melet Irmağı
değil, Fatsa’da akan bir ırmağımız ile Turnasuyu Nehrimiz var. Ayrıca, birkaç alternatifimiz daha bulunuyor.
Biz elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

ünya Rafting Şampiyonası’nın
2019 yılında 20 ülkeden 800 sporcunun katılımıyla Tunceli Munzur’da yapıldığını hatırlatan Vali Sonel, Ordu’da rafting sporunu yaymak istediklerini, bu sayede hem turizm hem de istihdam
açısından akan ırmakların değerlendirileceğini ifade
etti. Kentte turizmin canlanacağına dikkat çeken Vali
Tuncay Sonel, “Bizim ırmaklarda çalışmalar yapılıyor.
Ordu’nun Dereleri türküsü var meşhur.
Altyapıyı yaptıktan sonra Federasyon Başkanımızın ve Gençlik Spor Bakanlığımızın
Konuşmaların ardından Vali Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi
destekleriyle Ordu’da neden bir Türkiye şamRektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Türkiye Rafting Federasyonu
piyonası olmasın? Niye uluslararası müsabaBaşkanı Fikret Yardımcı, Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur,
kalar olmasın? Ordu altyapısı ile bunlara haOrdu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik,
zır hale gelmiş olacak” şeklinde konuştu.
Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediyesi
Başkan Yardımcısı Ahmet Akyurt, İl Jandarma Komutanı
Albay Tolunay Başel, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa
Genç ve protokol üyeleri rafting botlarıyla gösteri turu attı.

O

Vali Tuncay Sonel
kürek çekerek, yaklaşık
4 kilometrelik
parkuru tamamladı
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rdu Valiliği, Ordu Büyükşehir
Belediyesi ve Rafting Federasyonu’nun iş birliğinde, Altınordu
ilçesi Hacılar Mahallesi Melet Irmağı’nda rafting denemesi yapıldı.
Ordu Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi iş
birliğinde başlatılan, rafting sporunu kentte tanıtmak ve geliştirmek adına deneme
etkinliği düzenlendi. Altınordu ilçesi Hacılar
Mahallesi’ndeki Melet Irmağı’nda başlayan
“Rafting Parkuru İnceleme ve Rafting Sporu Tanıtım Etkinliği” programına, Ordu Valisi
Tuncay Sonel ve protokol üyeleri de katılarak,
yaklaşık 4 kilometrelik parkuru bitirdi.
Programın açılış konuşmasını yapan Ordu
Valisi Tuncay Sonel, “Ordu’muz ülkemizin en
nadide köşelerinden bir tanesi. Deniziyle, yaylalarıyla, doğal güzellikleriyle, dereleriyle hakikaten birbirinden kıymetli güzelliklere sahip.
Biz de bu güzelliklerin kıymetini bilerek gün
yüzüne çıkması için Büyükşehir Belediye
Başkanlığımız ve Ordu ailesi olarak hep beraber el birliği ile çalışacağız” dedi.
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S. TURAN; Genç ve başarılı bir

avukat olduğuna hepimiz şahitlik
ediyoruz. Peki neden bu mesleği seçtin ve bu tercihinden dolayı pişmanlık duydunmu?

OrDeF Başkan Vekili

Av. Abdulkadir KACEMER ile söyleşi

G

enç yaşta mesleğinde başarılı bir çizgi
izleyen ve mesleğinde gösterdiği başarıyı
aynı zamanda sosyal alanlarda da devam
ettiren Ordu Dernekler Federasyonu Başkan Vekili
Av. Abdulkadir KACEMER ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Özellikle genç neslin hemşeri dernekçiliğine çok yakın durmadığı bir zamanda uzun yıllardır sivil toplum kuruluşlarında görevler yapan
Abdulkadir Bey’e biz sorduk kendisi cevapladı. İşte
o Röportaj;

S. TURAN; Abdulkadir kardeşim öncelikle

teşekkür ediyor ve Av. Abdulkadir Kacemer kimdir
bunu sizden dinlemek istiyorum.

A. KACAMER; 1982 yılında güzel Ordumuzun Güzel İlçesi Aybastı’mızın Pelitözü Mahallesinde doğdum. Kadir gecesi doğduğum için de adımı
Abdulkadir koymuşlar. Köyümüz tarihi Perşembe
Yaylamıza oldukça yakın bir yerde. Ben henüz üç
yaşındayken İstanbul’a gelmişiz. Eğitim hayatıma
İstanbul’da başlayıp lise yıllarında yatılı olarak Yalova’da devam ettim. Yeditepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden mezun oldum. Daha sonra aynı üniversitede yüksek lisans eğitimi mi tamamladım.
Yine bir avukat olan eşimle evlendim. Bu evlilikten de iki tane çocuğum var. Serbest avukat olarak
eşimle birlikte iş yaşamımıza devam ediyoruz.
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S. TURAN; Uzun yıllardır biz seni derneklerin içinde aktif olarak görüyoruz. Genç
yaşından itibaren gösterdiğin bu özveri ve
başarıyla gerçekleştirdiğin sosyal çalışmalara şahit oluyoruz. Seni hemşerilerinle
buluşmaya iten nedenler nelerdi?
l A. KACAMER; Tabi biz İstanbul’a geldiğimizde hemşerilerimizin çok yoğun olarak yaşadığı bir mahalleye geldik. Ailem, amcamlar,
akrabalarım, köylülerim, arkadaşlarım hepsiyle birlikte aynı mahallede yaşadık. Buda bizim
İstanbul’da aynı zamanda hemşeri bilincini
hiç unutmamamızı sağladı. Özelikle hepinizin
yakinen tanıdığı babam Fahrettin Kacamer,
sosyal alanda çok renkli ve sürekli derneklerle
içli dışlı olunca bizde kendimizi doğal olarak
hemşeri derneklerinin arasında bulduk. Ve bu
durumdan dolayı da oldukça mutluyum. Sizin
gibi çok sayıda kıymetli insanları ağabeylerimizi arkadaşlarımızı bu sayede tanıdım. Aslında birazda dediğim gibi babadan kalma bir
alışkanlık olsa da ben köylülerimle, Aybastılı,
Ordulu çok kıymetli hemşerilerimizle yakın olmaktan dolayı kendimi hep mutlu hissettim.

A. KACEMER; Öncelikle beni
başarılı gördüğünüz için teşekkür ederim. Benim annem bir eğitimci. Şimdilerde emekli bir ilkokul öğretmeni.
Bu nedenle ben kendimi çok şanslı
hissediyorum. Kendisi hem Aybastı’da
hem İstanbul’da uzun yıllar görev yaptı. Annem beni eğitim hayatım boyunca hep yönlendirdi.
Daha ortaokul son sınıftayken benim hukukçu olacağım
belli gibiydi. Sadece avukat mı, savcı mı, hakim mi olacaktım o ilerleyen yıllarda belli oldu. Hedef baştan koyulmuştu yani. Bende bu hedef için çabaladım ve ailemin de isteği
doğrultusunda bugünlere geldik. İyi ki beni yönlendiren
birisi olmuş ve iyi ki avukat olmuşum dersem pişmanlık
duydun mu sorusuna da açık bir cevap vermiş olurum sanırım.
S. TURAN; Eşiniz de hukukçu diye biliyorum. Yo-

ğun iş temposu ve aynı alanda çalışıyor olmanız aile hayatınıza etki ediyor mu?

A. KACEMER; Bir hukukçu olarak hukukçu bir eşin
varsa birbirinizi anlamanız daha kolay oluyor ve sorun
yaşamıyorsunuz. Bu nedenle de bizde mesai kavramı pek
olmuyor. Mesela evde otururken bile televizyonda hukuki
bir durum gördüğümüzde hemen bu konuda fikri tartışmamızı yapar, görüş alışverişinde bulunuruz. Gün içerisinde de sürekli birlikte çalıştığımız için hukuk bizim için
hayatımızın yemek içmek gibi bir parçası oldu. Bununda
mesleğimizi başarılı şekilde yapmamızda çok büyük etkisi
oluyor.
S. TURAN; Açıkçası genç ve başarılı bir avukat olarak dernekçilik ve Orduluların dernekçilikteki başarısı
iler ilgili görüşlerini merak ediyorum. Senin için hemşeri
dernekçiliği ne anlam ifade ediyor ve Orduluları dernekçilikte nasıl buluyorsun?
A. KACEMER; Dediğim gibi dernekçilik bende bir
baba mirası. Babam Ordulular içerisinde tanınan ve sevilen birisi. Bu nedenle de ben çocukluğumdan bu yana
derneklerin içerisindeyim. Ve dolayısıyla da Orduluların
bu alanda nereden nereye geldiklerine de vakıfım. Bende dernekçiliğe taa üniversite yıllarındayken başladım.
Okulda tüzüğünü de benim yazdığım bir derneğimiz
vardı. Sonrasında da kendimi hep derneklerin içerisinde
buldum. Bu sadece hemşeri dernekleri değil. Meslek örgütleri, esnaf sanatkar kuruluşları, spor kuruluşları, il, ilçe,
belde STK’ları. Açıkçası kaç tane sosyal kuruluşta görev
aldığımı ve üye olduğumu şu anda bende tam bilmiyorum.
Dernekçilik bir gönül işi ve ben bunu gönüllü olarak
yapıyorum. Bu süreçte tanıdığım çok değerli büyüklerim,

dostlarım, arkadaşlarım oldu. Dolayısıyla
dernekçiliğin benim için en büyük kazanımı bunlardır. Ben sayıları binlerle ifade
edilen insan kazandım. Ordulular da bu
alanda son yıllarda oldukça başarılı bir
grafik sergiliyor. Bu kulvarda geç yarışa
başlamış olsak ta Ordulu olmayan tanıdığım birçok dostumdan bu konuda Ordululara yapılan övgüleri duyunca bende
mutlu oluyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de profesyonelleşmiş olarak
yolumuza daha başarılı şekilde devam
edeceğiz.

S. TURAN; Ordu Dernekler Fede-

rasyonu başkan vekili olarak görev yapıyorsunuz. ORDEF
ailesinde olmak nasıl bir duygu bunu bize anlatır mısın?

A. KACEMER; ORDEF, İstanbul’da yaşayan Ordulular için özel bir yere sahip. Orduluların en üst çatı kuruluşu. Tabi benim için de her zaman özel bir yeri oldu ve ben
bu ailenin bir üyesi olabilmenin onuru ve gururunu her
daim yaşadım. Allah nasip etti ve bir önceki dönem başkan yardımcısı olarak görev yaptığım bu kurumda büyüklerimin teveccühü ile başkan vekili olarak görev yapmaktayım. Sadece geçtiğimiz günlerde yaşadığımız ve aslında
hala biraz biraz yaşamaya devam ettiğimiz pandemi günlerinin sıkıntısı içerisinde ORDEF’in yaptığı çalışmalar bu
gururu yaşamak için fazlasıyla yeter. Benimde komisyon
başkanı olarak görev yaptığım bu süreçte federasyonumuz
birçok alanda çalışmalar yaparak hemşerilerinin yanında
olma sorumluluğunu devam ettirmiştir. Bu nedenle de
başta Federasyon Başkanımız Sabri Çelebi büyüğümüz olmak üzere emeği geçen tüm ORDEF ailesini kutluyorum.
S. TURAN; Sevgili avukatım. Son olarak
buradan okuyucularımıza ve hemşerilerimize
söylemek istedikleriniz var mı?
A. KACEMER; Ben öncelikle sizlere ve 52
Basın Yayın Camiasına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ordu adına çok önemli işler yapıyorsunuz ve bizlerde bunu gururla izliyoruz.
Bana da yer ayırdığınız, beni de bu çalışmaların
içerisine kattığınız için ayrıca teşekkür ederim.
Evet; hepimiz için olduğu gibi benim için de
Ordulu olmak bir ayrıcalık. Ben STK’lar münasebetiyle bu ayrıcalığın keyfini doyasıya yaşıyorum.
Ve sizin aracılığınızla da tüm hemşerilerimizi derneklerimize destek olmaya davet ediyorum. İnanın
birilerine faydalı olmak, birilerinin sevincini ve
üzüntüsünü paylaşabilmek o kadar güzel bir duygu
ki. Hemşeriler olarak lütfen birbirimizin dertleriyle
dertlenip sevinçleriyle, başarılarıyla mutlu olalım.
Birbirimizin ayağına çelme takmayalım. Dedikodu
yapmayalım. Birbirimizi sevmeye devam edelim.
Bilelim ki dünyamızı sevgi ve iyilik kurtaracak...
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Turizmin yeni gözdesi:

HOYNAT ADASI

Türkiye’de tepeli karabatakların yuva yaptığı tek yer olarak bilinen Hoynat
Adası, her gün yüzlerce ziyaretçi ağırlıyor. Manzaranın tadını çıkaran ziyaretçiler,
gördüğü güzellikleri görüntüleyerek ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor.

Ü

zerinde küçük surlar ve su kalıntıları bulunan, eski zamanlarda gemiciler tarafından
depo ve sığınak olarak kullanılan, günümüzde
ise tepeli karabatak kuşlarının ve gümüş renkli martıların yaşam alanı olarak bilinen Hoynat Adası çevresinde peyzaj düzenleme çalışması hayata geçirildi. Ordu
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar
kapsamında adanın karşısında yapılan değişiklikle seyir
daha keyifli hale getirildi. Kumsal alanının ulaşılabilir olması ve kullanımının artırılması adına ahşap basamaklarla deniz seviyesine iniş sağlandı ve atıl durumda olan
seyir alanında güvenlik için korkuluk imalatı yapıldı.

Ziyaretçiler için otopark alanı oluşturulan çalışmalarda
ayrıca oturma grupları yerleştirilen seyir alanının zeminine granit ve bazalt döşenirken, kuş gözlemi yapılması
için teras alanına iki adet seyir dürbünü yerleştirildi.

“daha ilgi çekici bir hale gelmiş”
Doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine
çeken Hoynat Adası’nda yapılan çalışmalar
ziyaretçilerden de tam not aldı. Adayı seyre gelen
vatandaşlar, “Ordu’nun önemli turizm mekânlarından
olan Hoynat Adası’nda yapılan çalışmalar çok
güzel olmuş. Önceki yıllarda çocuklarla gelme
şansımız yoktu. Korkuluklar olmadığı için seyir alanı
güvenli değildi. Şimdi rahatlıkla gezilebilecek güvenli
bir alan oluşturulmuş. Yapılan çalışmalarla Hoynat
Adası daha ilgi çekici bir hale gelmiş. On numara
çalışma gerçekleştirilmiş” dediler.
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‘Afrika’nın

Ordu
de ği l

SavanaSı’

Ordu’da manda yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı
Aybastı ve Mesudiye ilçelerindeki yaylalara manda göletleri
yapıldı. Otlandıktan sonra kendileri için hazırlanan göletlere giren
mandaların görüntüleri ise Afrika’nın Savanası’nı anımsatıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi
Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı ile OSKİ Genel Müdürlüğü
iş birliğinde “Manda Yetiştiriciliği
Altyapısının Geliştirilmesi” çalışmaları
kapsamında iki ilçede manda
göletleri oluşturuldu. Aybastı Beşdam
ve Kızkayası Yaylaları ile Mesudiye
Meydandüzü ve Cüle Yaylalarında açılan
göletlere giren mandalar, belgesellik
görüntüler oluşturdu. Yerli bufalo ve
su sığırı olarak adlandırılan ‘Anadolu
Mandası’ sulak alanlarda doğal döngüye
olduğu kadar kırsal ekonomiye de
önemli katkı sağlıyor.

Göletler doğal yapıya
uygun oluşturuldu
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Mehmet Hilmi Güler, TÜİK verilerine göre il genelinde 1316 adet mandanın olduğunu açıkladı. Mandaların 242
tanesinin Aybastı’da, 500 tanesinin de
Mesudiye ilçesinde olduğunu belirten
Başkan Güler, “Mandaların yoğun olarak
bulunduğu bu ilçelerimiz sınırları içerisindeki yaylalara yapılan göletler doğal
yapıyı ve estetiği bozmayacak şekilde ve
herhangi bir betonarme kullanılmaksızın sadece su yapılarına genişlik ve derinlik kazandırılarak yapılmıştır. Manda
çukurları mevcuttaki mera alanına kazandırılmış doğal göl görüntüsü oluştururken, diğer taraftan manda yetiştiriciliğinde verimliliğin artmasında önemli
bir rol oynayacaktır” dedi.

Eti, sütü ve derisi
çok değerli
Mandaların sadece et ve süt üretimi
için kullanılmadığını belirten Başkan
Güler, sözlerini şöyle tamamladı:
”Geçmişte yük taşımada ve toprak
sürmede gücünden yararlanılan mandanın eti, sütü ve derisinin de çok kıymetli olduğu biliniyor. Manda sütü inek
sütüne göre daha yağlı iken kolesterol
miktarı inek sütünden daha azdır. Manda kaymağı, yoğurdu, tereyağı halkımız
tarafından severek tüketilmekte ve aranan birer ürün olmaktadır. Yemeni
isimli ayakkabılar,
sandaletler,
cüzdanlar, geleneksel
ata sporumuz olan
yağlı
güreşlerde
pehlivanların giydiği kispetler manda
derisinden yapılan
ürünlerden birkaçıdır. Günlük yaklaşık 18 kilogram
gübre üreten manda, gelişen günümüz teknolojisinde
biyogaz
üretimi
için de önemli bir
kaynaktır.”
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Kamp Ordu,

Akinek Yaylası’nın tüm
güzelliğini keşfetti

U

lubey ilçesinde bulunan Akinek Yaylasına etkinlik düzenleyen Kamp
Ordu Kulübü yaylanın tüm güzelliğine hayran kaldı.
Gurup lideri Haluk Kırcı, yaylada açan orman gülleri ve etrafını çevreleyen ladin ormanlarıyla
doğa harikası olduğunu adeta
keşfedilmeyi beklediğini söyledi.
Yaylanın ilçenin Çağlayan Mahallesi’nin hemen üstünde bulunduğunu hatırlatan Kırcı, “Yaklaşık bin 500 rakında bulunan
Akinek Yaylası bu ladin ormanlarının arasında mevsimde açan
orman gülleri ve yemyeşil çayırlarıyla görülmeye değer yerlerden
birisi. Bizce burası keşfedilmeyi
bekleyen eşsiz doğaya sahip. Yaylaya gelip görmek isteyenler araçlarıyla çok rahatlıkla ulaşabilirler.
Kamp Ordu Kulübü olarak bizler
yaylayı çok sevdik, tüm doğa severlerin burayı görmesini tavsiye
ediyoruz” dedi.
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Ordu’da
öğretmenlerden
oluşan Kamp
Ordu Kulübü,
Akinek
Yaylası’nın
tüm güzelliğini
keşfetti.
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Boztepe’nin

çehresi değişti
Y

ol yapım çalışmalarında da son viraja giren Büyükşehir Belediyesi, Boztepe’de Satış Birimleri Büfe ve Peyzaj
Düzenleme yapım işini tamamladı. Begonit taş

kaplama yaya yolu, 27 adet satış birimi ve bitkisel peyzaj düzenlemeleri ile Boztepe, türkülerde
olduğu gibi “Boztepe’ye çıkmalı şu Ordu’ya bakmalı” dedirtecek bir görünüme kavuşturuldu.

Ordu’nun
Altınordu ilçesinde
bulunan ve şehrin
önemli turizm cazibe
mekânlarından biri
olan Boztepe; modern
ve halkın ihtiyaçları
doğrultusunda
hazırlanan projeyle
bambaşka bir görünüm
kazandı.

Değişim ve dönüşümün hissedildiği
Boztepe’de son rötuşlar yapılıyor. Gerçekleştirilecek temizlik çalışmalarının
ardından Boztepe yenilenen yüzüyle bir
hafta sonra misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, “Boztepe Ordu’nun en önemli turizm mekânlarından bir tanesi. Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve bizler Boztepe’nin
güzelleştirilmesine çok önem veriyoruz.
Bu kapsamda öncelikle Boztepe’yi araç
trafiğinden kurtarmamız ve kaçak, görselliği çirkin yapıları kaldırmamız gerekiyordu. Onları kaldırıp, zemini küp taşlarla
güzel bir şekilde düzenledik. Korkulukları iyileştirdik. Burayı temiz bir görünüme
kavuşturduk. Yöresel ve hediyelik eşyaların satışının yapılacağı büfelerin buraya
kazandırılması da son derece önemliydi.
Bu anlamda buraya 27 adet satış büfesi
yaptık. Vatandaşların rahatı ve ihtiyaçları
doğrultusunda derin araştırmalar yaparak burayı düzenledik. Boztepe’yi yenilenen yüzüyle bir hafta içerisinde halkın
hizmetine açmış olacağız. Şu an son rötuşları ve temizliği yapılıyor. Ordululara
hayırlı olsun” dedi.

Boztepe

model
olacak

Büyükşehir Belediyesi öte
yandan Boztepe’de Bulutlara Dokunun Projesi kapsamında ise doğaya uyumlu, 11 dairelik 5 adet villa
tipi otel ve 1 adet de restoran projesi
inşa ediyor. Projenin çevre düzenleme işi kapsamında da 371 m taş
duvar, 94 araçlık otopark, çevre aydınlatma, yağmur suyu ve alt yapı
çalışmaları hayata geçiriliyor.

Tamamen doğaya uyumlu

7 m genişliğinde ve 450 m uzunluğundaki
hat üzerinde hayata geçirilen Boztepe Satış
Birimleri ve Peyzaj Düzenleme Projesi kapsamında
oluşturulan aks üzerinde 25 tanesi yöresel
ürünlerin satışı için olmak üzere 27 adet satış
büfesi tasarlandı. Yürüyüş yolu da begonit
taşla kaplanarak, vatandaşlara modern
bir ulaşım konforu sağlandı.
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11 metre genişliğinde sıcak asfalt
yapılan 7,2 km’lik Boztepe yolunun
6 km’sinde de çalışmalarını tamamlayarak konfora kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, kalan 1, 25 km’lik
kısımda da kazı dolgu, onarım çalışması yaparak sıcak asfalta hazır
hale getiriyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla turizmde göz bebeği
olacak Boztepe, modern ve model
görünümüyle dikkat çekecek.
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Karadeniz’in

en güzel meydanı Fatsa’ya

Fatsa’nın prestij projelerinden biri olan
‘Cumhuriyet Meydanı’ açılış için gün sayıyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Bülent Şişman, “Başkanımız
Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla, Fatsa’yı hayal ettiği modern
meydanına kavuşturuyoruz” dedi.

O

rdu Büyükşehir Belediyesi tarafından
yapımı devam eden Fatsa Cumhuriyet
Meydanı Projesi’nde sona yaklaşıldı. Kaba
inşaatın tamamlanıp, açılış öncesi son rötuşların
yapıldığı meydan, Fatsa’nın nefes alacağı yeni bir
mekân olarak tasarlandı. 6 bin metrekarelik alanda
oluşturulan meydanın altında bulunan 81 araçlık
otoparkın ise ilçenin otopark sorununun giderilmesinde önemli bir katkı sunması hedefleniyor.

Son rötuşlar yapılıyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Bülent Şişman, Fatsa Belediye Başkanı
İbrahim Etem Kibar ile birlikte, meydanda incelemelerde bulundu. Meydanda açılış için son hazırlıkların yapıldığını vurgulayan Şişman, “Proje geçmiş
dönemde başlamış ancak önemli bir kısmı yarım
kalmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr.
Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla projeyi hızlandırdık. Son bir yılda yapılan bu hızlı çalışma sonrası,
meydanının kaba inşaat kısmını tamamladık. Şu
anda, yağmur suyu ızgaralarıyla birlikte, ufak tefek,
son rötuşları yapılıyor. En kısa sürede halkımızın
hizmetine sunacağız” diye konuştu.
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Kibar: “Başkanımıza
şükranlarımı sunuyorum”
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar
ise “Bundan yaklaşık bir yıl önce, yüklenici firma ile
büyükşehir belediyemiz arasında yaşanan sorundan dolayı, uzun zamandır sorunlu halde kalan,
meydan esnaflarımızın da ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntı yaşadığı dönemden, bir yıl içerisinde
bitme aşamasına geldiği bir döneme geldik. Fatsa hayal ettiği modern meydanına kavuştu diyebiliriz. İnşallah hızlı bir şekilde otoparkta hizmete
girmiş olacak. Projemiz ilçe halkına hayırlı olsun.
Hayata geçmesi noktasında talimatlarını veren
büyükşehir belediye başkanımıza şükranlarımızı
sunuyorum” şeklinde konuştu.
İlçenin cazibe merkezi olacak meydan içerisinde ahşaptan oturma basamakları, kumlanmış
bazalt ve granit taştan sert zemin, kuru havuzdan
ışıklı su oyunu, ağaç altı oturma birimleri, banklar,
zeminde ışık oyunu ve dekoratif aydınlatma elemanları yer alacak.
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Yoroz Kent

Vali, Perşembe Yaylası’na

Ormanı’na

Hayran kaldı

yürüyüş etkiliği

A

ybastı ilçesine giderek, ilçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan bin 500 rakımlı Karadeniz’in gözde yaylalarından olan Perşembe Yaylası’nda dünyaca ünlü mendereslerin
kıyısında bulunan gölet ile doğal güzelliği ve faunasıyla ilgi çeken Çiseli Şelalesini gezen Vali Sonel,
hayranlığını gizleyemedi. Mayıs ve Haziran aylarında Ordu’nun yaylalarında açan Orman Güllerinin
ise doğaya ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.
Vali Tuncay Sonel, Aybastı ilçesinin Perşembe
Yaylası’na 5 kilometre uzaklıkta bulunan bungalov
evleri, restoranı ve piknik alanlarıyla doğa severlere
hizmet veren Aybastı Kent Ormanı ile Kabaktepe
mesire alanını da gezerek, incelemelerde bulundu. Mesire alanında piknik yapan vatandaşlarla da
sohbet etti.

‘‘

‘‘

Vali Sonel, Aybastı ilçesinin doğal güzelliklerinin
yanında ilçede faaliyet gösteren 1999 Yılında Çakırlı
Mahallesi’nde kurulan Or-Ay Süt Ürünleri işletmesini de ziyaret ederek, yapılan üretim hakkında işletme sahibi Aslan Güdük’ten bilgi aldı.
Aybastı ilçesinde faaliyet gösteren Meska Triko
işletmesini de ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, işletme sahibi Mesut Kacemer’den yapılan üretim hakkında detaylı bilgi alarak, işletmeyi gezdi.

Ordu Valisi
Tuncay Sonel,
önemli turizm
destinasyonlarının
yer aldığı Aybastı
ilçesinde gezi,
inceleme ve
ziyaretlerde bulundu

İ

Aybastı ilçe merkezinde
esnafları da ziyaret eden Vali
Tuncay Sonel, esnafın hal
ve hatırlarını sordu. Sokakta
karşılaştığı vatandaşlarla da
hasbihalde bulundu.
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Ordu
merkezine 20
kilometre
uzaklıkta
bulunan
Yoroz
Kent
Ormanı
ziyaretçilerden
büyük ilgi
görüyor

l genelindeki tüm doğal güzelliklere gezi ve kamp
düzenleyen Kamp Ordu Kulübü günü birlik Yoroz
Kent Ormanı’na yürüyüş etkinliği düzenledi.
Kamp Ordu Kulübü etkiliğini değerlendiren Yaman
Pehlivan, “Denizden 800 metre yükseklikte olan Yoroz
Kent Ormanı gür ormanları ve seyir terası ile doğaseverlerin uğrak noktasıdır. Yaklaşık 3 saat yürüme mesafesindeki Yoroz Kent Ormanı’nın zirvesine ulaşmak isteyenler
patika yoldan tahta basamaklardan yürüyerek ulaşım
sağlıyor. Doğaseverleri burayı mutlaka görmeliler” diye
konuştu. Etkinliğin sonunda çevreci kimliğiyle de her gittiği yerde doğaya atılmış çöpleri toplayan kulüp üyeleri
günün sonunda zirvedeki çöpleri toplayarak doğayı temiz tutalım.
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‘‘

Türkiye’nin en güzel
10 kanyonu arasında
gösterilen Küpkaya
Kanyonu turizme
açılıyor.

‘‘
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İlk kez
Küpkaya Kanyonu
turizme açılıyor yürüyüş yolu

O

rdu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ulubey ilçesinin Kardeşler
Mahallesi’nde bulunan Küpkaya
Kanyonu’nun turizm cazibesinin
artırılması için çalışmalar başladı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, son yıllarda kente gelen yerli ve yabancı
turist sayısının arttığını, turistlerin
en çok ziyaret ettiği yerlerin arasında Küpkaya Kanyonu’nun da
bulunduğunu belirtti.
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Yerli ve yabancı
turistlerin uğrak yeri

Ordu’nun dereleri, kanyonları ve doğal güzelliklerinin, kentin
en önemli turizm merkezlerinden
biri olduğunun altını çizen Başkan
Güler, “Küpkaya Kanyonu, yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı 5
derece olan yaklaşık 2 kilometre
uzunluğunda bir doğa harikası.
Macera tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği
yapıyor. Olta ile balık da avlanabilen kanyon, sıcak havalarda serinlemek isteyenlere de olanak sağlıyor” diye konuştu.

yapıldı

Doğal yapısı ve akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkat çeken kanyonun ilk kez
yürüyüş yoluna kavuştuğunu
belirten Başkan Güler, “Böylesine güzel bir kanyona, patika
yollardan ulaşım sağlanıyordu.
Turizm konusunda sürdürdüğümüz faaliyetlere bir yenisini
daha ekleyerek çalışma başlattık. Bu çalışmalar sırasında, doğal dokuya zarar verilmemesi
için demir ve beton kullanmadık. Doğal taşlarla oluşturduğumuz yeni yürüyüş yolu tamamlandı. İlimize hayırlı olsun”
şeklinde konuştu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, doğal güzelliği ve soğuk suyunun yanı sıra,
farklı özellikleriyle de ilgi çeken
kanyonun mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerin başında olduğunu belirterek, kente
gelen yerli ve yabancı turistleri
buraya davet etti.

Kibele
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Çikolata Markası Oldu
Ordu’da Doğu Karadeniz’in ilk arkeolojik kazılarının yapıldığı
2300 yıllık antik Kurul Kalesi’nde bulunan Kibele heykelinin isim
patentini alan Ordu Büyükşehir Belediyesi, tamamen Ordu iline ait
konsept ile çikolata üretim tesisi ve kafe işletmesini halkın hizmetine açtı

Ordu Büyükşehir
Belediyesi, Doğu
Karadeniz’in ilk arkeolojik
kazılarının yapıldığı
2300 yıllık antik Kurul
Kalesi’nde bulunan Kibele
(Kybele) heykelinin isim
patentini alarak çikolata
markası haline getirdi. Bu
amaçla kurulan üretim
tesisinde çikolata üretimi
ve satışı başladı.

“Türkiye’de yeni
bir hareket başlatıyoruz”
Çikolata Atölyesi’nde çikolata satışlarının
başladığını ifade eden Ordu Büyükşehir
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler,
“Buradaki amacımız dünyanın en iyi fındığıyla
en güzel çikolataları yapmak. Çikolatalarımızı
Kybele markası adı altında üretiyoruz.
Bildiğiniz gibi fındık gelirimiz iki buçuk
milyar dolar ancak fındığı çikolataya
çevirdiğimizde 8 milyar dolar kazanç elde
ediliyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi
olarak Çikolata Park’ta kurduğumuz Çikolata
Atölyesi’nde çikolata üretiyor, Çikolata
Kafe’de de satışını gerçekleştiriyoruz.
Ordulu hanımlarımızın maharetleriyle yapılan
çikolatalarımızla Türkiye’de yeni bir
hareket başlatıyoruz” dedi.

Ç

ikolata Atölyesi’nde üretimi
yapılan çikolataya, kentteki Kurul
Kalesi’nde 2016 yılında yapılan
arkeolojik kazıda 2 bin 100 yıllık heykeli
bulunan, mitolojide “Ana Tanrıça” olarak
anılan Kybele’nin adı verildi. Tamamen
Kybele ve Ordu konseptli üretilen çikolatalar;
fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan
gibi Ordu’da bulunan sebze ve meyvelerden
yapılıyor. Kurum ve kişisel workshoplarla
Çikolata Kafe’de, kendi çikolatanızı kendi
tercih ettiğiniz içeriklerle hazırlama imkanı
sunuluyor. Denize sıfır manzarasıyla 500
metrekare alanda, çikolatanın yapımındaki
her aşamaya tanık olunuyor.
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Hayvan

Karadeniz’in

en büyük mezbahasına

‘Helal Sertifikası’

T

OPLAM 35 bin m2 alanda kurulan mezbahanın,
toplam 700 hayvan kesim kapasitesine sahip olduğunu
belirten Başkan Güler, “Ayrıca 500
büyükbaş hayvanın pazarlanabileceği alana sahip olan kapalı
hayvan pazarı da ilimizde hayvan

“Helal gıda, sağlıklı
gıda anlamına geliyor”
‘Helal Sertifika’nın, Müslüman tüketici için önemli bir husus
olduğunu vurgulayan Başkan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü; “Halen
yaşamakta olduğumuz Covid-19
pandemisinde açık ve net olarak
sağlıklı gıda tüketiminin ne derecede önemli olduğu gözler önüne
serilmiştir. Helal gıda aynı zamanda sağlıklı gıda anlamına gelmektedir. Gıdanın sağlıklı ve izlenebilir
olmasına odaklanan Helal Sertifikasının önemi bu noktada bir kez
daha ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamada sağlıklı gıda üretiminde
‘çiftlikten sofraya izlenebilirlik’daha da önem kazanmıştır. Ordu
Büyükşehir Belediyemizce alınan
Helal Serfifikası ile ilimiz kırmızı et
üretiminde izlenebilir bir altyapıya
kavuşmuş olacaktır”
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ticaretinin gerçekleştiği bir üs olması bekleniyor. Bütün bu önemli
özelikleri bünyesinde barındıran
Fatsa Mezbahası, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığımızın çalışmaları sonucunda alınan “Helal Sertifikası” ile önemini
bir kat daha artırmış olacak” dedi.

ticaretinde

üs OLACAK

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin
en büyük ve en donanımlı mezbahası olan, Fatsa ilçesindeki
Büyükşehir Belediyesi’ne ait
mezbaha, ‘Helal Sertifikası’ aldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Fatsa ilçesinde hizmete
açtığı, Avrupa Birliği normlarına göre kesim ve işleme yapan
mezbahası bir yeniliğe daha
imza attı. Günlük 500 adet küçükbaş ve 200 adet büyükbaş
hayvan kesimi yapılabilen mezbaha, ‘Helal Sertifikası’ alarak,
kırmızı et üretimini izlenebilir
bir altyapıya kavuşturmuş olacak. Ordu Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bölgenin en büyük mezbahası için alınan ‘Helal Sertifikası’nın Müslüman tüketici için
kabul edilebilir gıdanın ve tüketilebilir ürünün üretilmesi sürecinde gerekli olduğunu söyledi.
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Ünye Limanı

Türkiye’yi lider yapacak

O

rdu Büyükşehir Belediyesi’nin, Ünye’de bulunan mevcut liman üzerinde hazırlattığı
kapasite artırım projesi Ünye Port, mükemmel alt yapısı, modern ekipmanları
ve çağdaş terminal yönetimi anlayışı ile
Türkiye’nin yanı sıra bölge ülkelere ve
Türk Cumhuriyetlerine hizmet verecek.

Karadeniz kıyılarındaki en
uygun yer Ünye Limanı

‘‘

Karadeniz’e sınırı olan 6 ülke
limanından daha büyük olacak
konteyner limanı Ordu’da kuruluyor.
Ünye Port Projesi ile Türkiye, tüm
Karadeniz limanları içerisinde
lider hale gelecek.

‘‘

Ünye Port’un proje ihalesi yapıldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye Port’un proje ihalesinin yapıldığını söyledi. Tüm
Karadeniz Bölgesini etkileyecek ve Türk cumhuriyetlerine hizmet verecek konteyner
limanının Ünye, Ordu ve Türkiye’nin prestij projelerinden
biri olacağını vurguladı.

ihracat ve ithalatın
merkezi olacak
Karadeniz Akdeniz Yolu’nun tamamlanmasıyla liman projesinin daha stratejik
bir yapıya dönüşeceğini vurgulayan Başkan Güler, “Karadeniz Akdeniz Yolu’ndan 40 il
faydalanacak. Karadeniz-Akdeniz yolu ve kuracağımız
konteyner limanı ile Türkiye
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alternatif pazarlara açılacak.
Karadeniz’deki kıyıdaş ülkelerin bütün yükleri, malları Karadeniz’i ve Ege’yi dolaşmadan direkt Akdeniz’e inecek.
Aynı zamanda Akdeniz’e kıyıdaş ülkelerin malları da Mersin’den
veya İskenderun’dan
direkt
Karadeniz’e
Ünye’den
çıkacak.
Ünye’de kurulacak
konteyner limanıyla,
Rusya ve Ukrayna,
Türk cumhuriyetlerine ihracat daha büyük ivme kazanacak.
Ordu, Karadeniz’in
en büyük konteyner
limanı ile yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak” şeklinde
konuştu.

Ünye Port Projesi için 2016 yılında fizibilite raporu hazırlandı. Rapor sonrası
ortaya çıkan veriler,
Karadeniz’deki bütün
limanlar içindeki en
uygun yerin, mevcut
Ünye Limanı’nın bulunduğu alan olarak
belirlendi. Hazırlanan
proje ile birlikte bölgenin yanı sıra Karadeniz’de en büyük
liman olacak, konteyner limanı (Ünye
Port), Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin
iddialı projeleri arasında yer alıyor. Limanın faaliyete geçmesiyle, Türkiye’nin
yanı sıra Karadeniz’e sınırı olan Rusya,
Ukrayna, Moldova, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan’a, Türk Cumhuriyetleri’ne hizmet verecek olan limanla ihracatta kolaylaşacak.
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Survivor parkuru gibi

“Su yükseldiği zaman
geçiş sağlayamıyoruz”

ev yolu

Türkmen, bazı insanların misafirliğe gelmeye çekindiklerini
ve su yükseldiği zaman sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Su yükseldiği zaman geçiş sağlayamıyoruz. Benim sıkıntım bu. Bir süre
önce kendi imkanlarımla beton
döktüm, arazili araçlar geçebilsin
diye ama başaramadık. 8 senedir
bu şekilde mücadele ediyorum”
şeklinde konuştu.

Ordulu Abdullah Türkmen, ırmak üzerine yerleştirdiği taşları
kullanarak, evine ulaşımı sağlıyor. Irmağın karşı tarafına
yaklaşık 8 yıl önce yaptırdığı evine ulaşmak için zorlu bir
mücadele veren Türkmen, 50 metrelik mesafeyi, ırmaktaki su
debisi yükselince geçemediğini ve mahsur kaldığını belirtiyor

İLK KEZ GÖRENLER

ŞAŞIRIYOR

O

rdu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Abdullah
Türkmen, yolu olmayan evine
ulaşmak için, ırmak içerisinde yerleştirdiği taşları kullanarak ulaşımı sağlıyor. Türkmen, su debisinin
yükseldiği zaman evine giriş-çıkış
yapamadığını belirtiyor.
Ordu’nun Altınordu ilçesine
bağlı Arpaköy Mahallesi’nde eşi
ile birlikte yaşayan 59 yaşındaki
Abdullah Türkmen, yaklaşık 8 yıl
önce ırmağın karşı tarafındaki
kendine ait araziye tek katlı müstakil bir ev yaptı. Evin inşaat malzemelerini ve gerekli ekipmanları
güçlükle ırmaktan geçirerek inşaatını tamamlayan Türkmen, yolu
olmayan evine gelmek isteyen
misafirlerin kimi zaman çekindiğini belirterek, ilk kez görenlerin
ise şaşırdığını söyledi. Çiftçilikle
de uğraşan Abdullah Türkmen,
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“Ordu Valimizden
Allah razı olsun”

hayvanlarının besilerini de sırtına
alıp, ırmak üzerine inşa edilen 50
metre uzunluğundaki taşları kullanarak, karşı tarafa geçiriyor.

“Düğüne ve cenazeye
buradan gidiyorum,
başka yolum yok”
Evine ulaşım sağlayacak bir yolunun olmadığını ve sürekli olarak
ırmak içerisine yerleştirilen taşları
kullanarak evine giriş çıkış yaptığını anlatan Abdullah Türkmen,
“Burada yolum yok, kendi imkanlarım ile bu kadar yol düzeneği
yapmaya çalıştım. Bu taşların üzerinden hayvanların yemini ve yiyeceğini sıkıntılı bir şekilde taşımaya
çalışıyorum. Düğüne ve cenazeye
buradan geçiyorum, buradan başka yolum yok. O 50 kilogramlık
yemleri ben karşıdan karşıya sırtımda çekmek zorundayım” dedi.

Ordulu
Abdullah
Türkmen,
ırmak üzerine
yerleştirdiği
taşları
kullanarak,
evine ulaşımı
sağlıyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel’in,
bir program dönüşü davet üzerine kendilerine misafir olduğunu ve sıkıntılarını dinlediğini
belirterek teşekkürlerini ileten
Abdullah Türkmen, “Ben Ordu’ya yem almaya gidince yeni
gelen Valimiz Tuncay Sonel
buraya kadar gelmiş, kendisine nezaketinden dolayı çok
teşekkür ederim. Allah ondan
razı olsun. Eşime yol sözü vermiş, inşallah Ordu’muza da çok
büyük yatırımları olur. Sayın
valimiz buraya kadar gelmiş ki
bunun ucunda da bir ışık gördük. İnşallah dileğim yerine gelir ben de bu yükü çekmekten
kurtulurum. Sayın Valimizden
Allah sonuna kadar razı olsun
kapımıza gelmiş, yol yapılmasa
dahi valimize her zaman kapımız açık” diye konuştu.
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SAATÇİLER

ZAMANA DİRENİYOR
40 yıllık saatçi
Salih Sakarya:
“Avrupa gibi
olduk, hazır alıp
kullanıp çöpe
atıyoruz”

o

rdu’nun Altınordu ilçesinde saatçi Salih
Sakarya, mesleğin giderek teknolojiye yenik
düştüğünü belirterek, yeni çırakların yetişmediğini ve kendisinden sonra bu mesleği devam ettirecek
kimsenin bulunmadığından üzgün olduğunu söyledi.
Yıllardır duran, arıza yapan ve kırılan saatleri tamir
edip, zamanın tekrar ilerlemesini sağlayan saatçiler, gün
geçtikçe kendilerinin de durma noktasında olduğunu
söylüyor. Teknolojinin ilerlemesi ile artık ihtiyaçtan daha
çok takı haline gelen saatler, belirli kesimler tarafından
tercih edilse de, artık bozulan saatler tamir ettirilmek yerine çoğunlukla çöpe atılıyor.

“Artık çırağı yetişmeyen
bir meslekteyiz”
Ordu’da yaklaşık 40 yıldır saatçilik yaparak insanlara
hizmet eden 58 yaşındaki Salih Sakarya, saat tamirini öğrenmek için uzun süre tecrübe ve deneyim kazanmanın
gerekli olduğuna dikkat çekti. Sakarya, “Bizim mesleğimiz 40 yıl daha gitmez ama 10 yıl daha götürebilirsek
ne mutlu bize. Maalesef bizim mesleğimizde artık çırak
yetişmiyor. Bu işin arkası gelmeyince devamımız da yok.
Kısacası Avrupa gibi olduk. Fabrikasyon alıp saatin pilini
ve kayışını değiştiriyoruz, geri kalanları çöpe gidiyor. Çırak yetişmediği için tamir yapacak kimse de kalmıyor.
Bu işte uzun yıllar tecrübe gerekiyor, biz ustalarımızın
talimatı ile aynı saati aylarca söker geri takardık. Mekanik saatlerde çarkların yerini ezberlerdik, saatin düzenini
bilirdik. Şimdi öyle bir nesil yetişmiyor maalesef” dedi.
Mesleğine yıllarını veren Salih Sakarya, yurt dışından
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gelen ucuz ve kalitesiz saatlere özellikle gençlerin ilgi
gösterdiğini ve bozulunca attıklarını, kimi zaman çırak
olarak gelenlerin de ilk olarak maddiyat konuştuğunu
ifade ederek, “Ucuz saatlerde kanserojen maddeler de
bulunuyor. Bunun yanı sıra, en büyük darbeyi de cep telefonlarından yedik. Çünkü cep telefonu çıktı, çalar saat
işi bitti. Telefonların alarmı olduğu için, alarmlı saatlere
talep kalmadı. Cep telefonu kendine ayrı bir sektör oluşturdu ama zamanla saat sektörünü öldürdü” ifadelerini
kullandı.

“35 yıllık iş yerim benden
sonra kapanacak”
Yaklaşık 40 yıllık meslek hayatının 35 yılının geçtiği
saatçi dükkanını kendisinden sonra devam ettirecek
kimse olmadığı için üzülen Salih Sakarya, “Bu malzemelerin hepsi evladım gibi. Bunlara bakınca daha kullanacak olan kimsenin olmadığını düşünüyorum ve üzülüyorum. Gönül ister ki bu meslek sürsün ancak elimizden
de gelen bir şey yok” diye konuştu.

MEMLEKETİM ORDU HABER

Hem tarihi yaşatıyor

hem de ayrılamadığı atlarını
Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan genç girişimci Ferhat Demirci, at sevgisini gelecek
nesillere aktarmak ve eskileri yaşatmak için kurduğu çiftlikte hayallerini gerçekleştirdi.

S

amsun’un Terme ilçesinde yıllar önce tanıdığı
iş adamı Ali Hikmet Halıcı’nın Karadeniz’de ilk
yaptığı çivisiz evinin yıkılmasına gönlü razı olmayan Ferhat Demirci, yıllardır hayalini kurduğu at sevgisi ve antika eşya merakını da birleştirerek iş adamının
yaşadığı eski evin bahçesine çiftlik kurdu. Yaklaşık 110
parça antika eşyanın olduğu ve 7 atı da çiftlik içerisinde
barındırarak gelen misafirlere tarihi ve hayvan sevgisini
aşılayan Demirci, özellikle Down Sendromlu çocuklarında hayallerini gerçekleştiriyor.

‘Çocukluk hayallerim
gerçekleşti’
Çocuklarıyla beraber küçükken gerçekleştiremediği hayallerini şimdilerde gerçekleştirdiğini söyleyen genç girişimci Ferhat
Demirci, ”Ben Ordu’nun Ünye ilçesinde doğdum. 16 yaşıma kadar Ünye’de yaşadıktan
sonra eğitim ve ticaret yıllarımı İstanbul’da tamamladım. Daha sonra 5
yıl önce memleketimiz olan Ünye’ye
dönüşümüzde benim çocukluğumdan itibaren hayalim olan özellikle
at sevgisiyle alakalı oğlum Alparslan
ve kızım Ülkü ile beraber at bakmaya başladık. Tabii, atlara olan ilgimiz
arttıktan sonra dostlarımızdan at hediye gelmeye başladı. Atlar 2-3 derken sonunda 7 tane atımız oldu. Bu
atlarımızı bağlayacak bir yerin olması gerekiyordu. Çocukluktan itibaren
hayalimiz at çiftliği kurarak onlara
bakmak olduğu için Ünye Ticaret
Borsası Mustafa Uslu ve iş adamı Tolga Kaygı hayalimi gerçekleştirmek
için bana destek oldu. Bu çiftliğin kurulmasıyla beraber ailemin ve benim tarihi değer
taşıyacak antika eşyalara merakım çok fazlaydı. Ardından çiftliği faaliyete geçirdikten
bana 150 yıllık gümüş kırbaç hediye edildi.
Onun ardından bir başka arkadaşım yine 150
yıllık süvari, başka bir arkadaşım ise 100 yıllık
eski bir at arabası hediye etti” dedi.

MUSA
KURU
40

MEMLEKETİM ORDU HABER

Vali Sonel: ‘Ünye

yaşanılacak bir şehir’

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye’nin
yaşanılacak bir şehir olduğunu söyledi.

Vali Sonel daha sonra Ünye’de
devam eden projeleri yerinde inceledi.
Ziyarete ayrıca Ünye Kaymakamı Ümit
Hüseyin Güney, sivil toplum kuruluşları
temsilcileri ve kurum amirleri eşlik etti.
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O

rdu Valisi Tuncay Sonel, Ünye’de devam eden Organize Sanayi Bölgesi, Üniversite Yerleşkesi, Ünye Kalesi, Kültür Merkezi, Binicilik
Tesisleri, Liman ve Asarkaya Kent Ormanı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Ünye’de yapılan ve yapılması planlanan
projeleri takipçisi olacağını ifade eden Vali
Sonel, ”Ünye öncelikle yaşanılacak bir şehirdir. Tunceli’den gelmemizin ardından
Karadeniz gibi bir sahil şeridinde bulunan
bu şirin ilçemizde önceliğimiz vatandaş
odaklı çalışmaların takipçisi olmaktır. Bu
gün her yapılan yatırım veya proje geleceğimiz açısından önem arz etmektedir. Görevde olduğumuz süre içerisinde öncelikle
şehirlerimize yapılan her plan ve programlarımızın takip etmeyi kendimize görev
edindik. Bu anlamda bizler sadece bir şehrin valisi veya yetkilisi olurken, bir yandan
da halkımızın istek ve sorunlarını yerinde
çözmek için çabalıyoruz. Ayrıldığımız şehrimizden ne kadar özlem duyarak buralara
kadar gelsek bile her şehrimizin bizler için
birer görev yeri olduğu ve sorumluğumuzu bizlere hatırlattığının farkındayız. İnşallah siz değerli hemşehrilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte bu şehirde yapılması
planlanan her projemizde ve hizmetlerimizle beraber hareket edeceğimizi bilmenizi isterim” dedi.
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Ordu’nun

yaylalarında

kartpostallık
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Ordu’nun yüksek kesimli
yaylalarında yeşilliklerin
arasında beliren sarı güller
kartpostallık görüntüler
oluşturdu.

O

rdu’nun turizm açısından
önemli bir değeri olan
yaylalar, yaz mevsiminin
gelmesiyle birlikte renklendi.
Kumru ilçesinde bulunan Düzoba
Yaylası’nda ve diğer ilçelerdeki yüksek
kesimli yaylalarda yetişen ve bölgede ‘avu’
çiçeği diye tabir edilen orman gülleri,
yayların havasını değiştirmeye başladı.
Kimi zaman sis bulutlarının hakim olduğu
yaylalarda kartpostallık görüntüler
oluşurken, vatandaşlar insanların buraları
görmesi gerektiğini belirtti.
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tavsiye uzmanlardan
‘Korona kaygısıyla baş etmek için

günlük tutun’

G

ünümüzde Korona virüs salgının ortaya
çıkardığı kaygı ile baş etmenin yollarını
anlatan Uzman Klinik Psikolog Funda
Es, “Yaşanılan kaygının şiddetini artırmamak adına kaygı için bir not defteri tutun. Bu deftere zihninizden geçen kaygı düşüncelerini yazmak için
bir saat belirleyin. Düzenli olarak her gün o saatte
kaygılarınızı yazın. Kaygı, günün farklı saatlerinde
aklınıza gelirse, yazma saatine kadar düşünmeyi
erteleyebilirsiniz. Bu erteleme, diğer rutin işlerinize
odaklanmanıza da yardımcı olacaktır” dedi.
Korona virüs salgınını en başta farklı ülkelerdeki haberlerden takip ederken zamanla virüsün
Türkiye’de de yayılmaya başlaması, kaygıyı gün
geçtikçe artırdı. Aylardır virüsün doğrudan ya da
dolaylı etkileri nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de insanların hayatında birçok değişiklik oldu. Yaşanılan bu Kovid-19 virüsünün yol açtığı
kaygı durumunun kişiselleştirilmemesi gerektiği
uyarısında bulunan Medical Park Ordu Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Funda Es, sorunun
bütün dünyanın mücadele ettiği bir durum olduğunu vurguladı.
Uzman Klinik Psikolog Funda Es, insanların kaygı seviyesini artıran faktörler hakkında şu değerlendirmede bulundu:
“Genel olarak belirsizlik, farklı düşüncelere
ve yorumlara açık
olduğu için insanları kaygılandırır.
Korona virüs salgınında da büyük
bir belirsizlik söz
konusudur. Mesela
virüs süreciyle ilgili
‘vakalar Türkiye’de
de çıkmaya başladı,
ya bende de çıkarsa?’, ‘ya sevdiklerimde
görülürse’, ‘dışarı çıkarsam, markete gidersem
virüs bulaşır’ gibi çeşitli
düşünce şekilleri, zihnimizde felaket senaryoları
yazmamıza sebep olur.
Kaygıyı yaşadıkça, vücudumuz alarm durumu-
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na geçip birtakım
semptomlar ortaya çıkarır. Bunlardan en yaygın
görülenleri baş ağrıları, kas ağrıları, uyku kalitesinde bozulmalar, dikkat ve odaklanma problemleri,
sindirim sisteminde bozulmalar, halsizlik gibi belirtilerdir.”

Kaygınızı kişiselleştirmeyin
Stres altındayken aslında vücudun verdiği tepkileri normal kabul ettiğimizi ifade eden Psikolog
Funda Es, insanların optimal düzeyde bir kaygıyı normal karşıladığını vurgulayarak şöyle devam
etti: “Ancak optimal düzeydeki kaygı şiddetini artırmaya başlarsa problem haline dönüşüyor denebilir. Bu nedenle yaşanılan kaygının şiddetini
artırmamak adına; kaygı için bir not defteri tutup
bu defteri yazmak için kendinize bir saat oluşturabilirsiniz. Zihninizden geçen kaygı düşüncelerini
belirlediğiniz saatte bu deftere yazın. Kaygı, günün
farklı saatlerinde aklınıza gelirse yazma saatine
kadar erteleyebilirsiniz. Bu erteleme diğer rutin
işlerinize odaklanmanıza da yardımcı olacaktır.
Yaşanılan bu krizin kişiselleştirilmemesi gerekir
çünkü şu an bütün dünyanın yaşadığı bir durumdur. Kişiselleştirildiğinde işin içinden çıkılmaz bir
hal alabilmektedir. Bu nedenle bu durumun kalıcı
bir kriz olmadığını bilmek, artık biraz olsun
ne ile baş ettiğimizin farkında olmak ve
kendimizi nasıl korumamız gerektiğini
bilip önlemler almak bizi
ilerleyen süreçlere de
hazırlayacaktır. Bireysel olarak kendimizi kaygılandıran
faktörlere dikkat etmeye çalışırsak bunları tespit edip üstüne gidebiliriz.Endişe
ve kaygıyı doğru
kullandığımızda sonraki süreçler bizi
daha rahat
ve güvende
hissettirecek,
psikolojik olarak
daha az rahatsız
h i s s e tt i re ce k t i r ”
diye konuştu.
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ileri yaşlarda

D VİTAMİNİ

Yeni tip korona virüs tehdidine
karşı risk grubunda olan ileri yaştaki
insanların bağışıklığını koruması için D
vitamini önem arz ediyor. Bu kapsamda süt, yoğurt ve peynir gibi D vitamini
zengini ürünler de öne çıkıyor.

Neden

Kalsiyum Deposu

Bağışıklık Sistemini
güçlendiri

Kemikleri
Güçlendirir

y

?

eni tip koronavirüs salgınının oluşturduğu tedirginlik ve özellikle ileri yaşlardaki
insanları daha çok etkilediğinin belirtilmesi, risk grubundaki bireyleri bağışıklık sistemini korumak için ek önlemler almaya yönlendiriyor. Uzmanlar da yeni tip korona virüse
karşı mücadelede bağışıklık artıran besinlerin
daha sık tüketilmesine yönelik tavsiyelerde
bulunuyor. Güçlü bir bağışıklığın olmazsa olmazı olarak ifade edilen “D Vitamini” ihtiyacı
güneş ışığından yeterince yararlanılamayan
bu günlerde çeşitli besinlerden karşılanmaya
çalışılıyor. Öte yandan D vitamininin vücuttaki eksikliği, özellikle yaşlı bireylerde kemik
erimesi olarak bilinen osteoporoza, kırıklara ve
düşmelere de yol açıyor.

Muratbey D vitaminini en zengin
haliyle sofranıza getiriyor
Protein Deposu

Kalsiyum vücuda D vitamini ile tutunuyor
D vitamini süt, yoğurt ve peynir gibi besinlerde bolca bulunan kalsiyumun, vücuttaki emilimi için adeta bir köprü görevi
üstleniyor. Diğer bir deyişle kalsiyumu kemiklere D vitamini
yerleştirdiği belirtiliyor. Protein ve kalsiyum deposu peynir, kemik sağlığının korunmasında en etkili besinlerden biri olarak
ortaya çıkıyor. Özellikle yaşlı bireylerin, hem bağışıklıklarının
güçlenmesi hem de kalsiyum emiliminin sağlanması için, az
tuzlu ve D vitamini ile zenginleştirilmiş özel peynirlere yöneldiği ifade ediliyor.
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D Vitamini

Muratbey’in D vitamini ile zenginleştirilmiş;
kalsiyum, protein ve fosfor yönünden güçlü “Muratbey Plus ” peynirleri sosyal karantina döneminde özellikle ileri yaşlardaki vatandaşlar için
dikkat çekiyor. Muratbey Plus ürünlerinin 100
gramında 5 mcg D vitamini bulunuyor. Muratbey
Burgu Plus, Taze Beyaz Plus ve Taze kaşar Plus
peynirlerinin sadece 100 gramı, Sağlık Bakanlığı
Türkiye Beslenme Rehberine (TÜBER) göre 2 yaş
üstündeki tüm bireylerin günlük D vitamini gereksiniminin yüzde 33’ünü karşılıyor. ABD gıda
yönetmeliği FDA’ya göre de “Mükemmel D vitamini kaynağı” olarak tanımlanan Muratbey Plus
peynirleri bu süreçte ihtiyaç duyulan vitamin takviyesini de sağlamış oluyor.
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Fındık

dalda kalmayacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından geçtiğimiz
yıl başlatılan ‘Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın’ projesi büyümeye devam ediyor.
Ekipler ilçe ilçe dolaşarak, fındık üreticilerine proje hakkında bilgi veriyor.

F

‘

“Ordu’nun fındığını
Ordulu işciler toplayacak”
Ordu’nun fındığının Ordulu işçiler tarafından toplanması için bir
sistem kurduklarını söyleyen proje koordinatörü Asım Suyabatmaz,
“Her yıl hasat dönemi için 2 aylığına
il dışından ilimize fındık toplaya binlerce işçi geliyor. Bu işçiler gelirken
A’dan Z’ye bütün erzaklarını getiriyor. 2 ay boyunca esnaflarımızdan
kayda değer bir alışveriş olmuyor.
Buna rağmen ilimizden milyonlarca
para il dışına çıkıyor. Bu ters orantıyı
lehimize çevirmek için geçtiğimiz
yıl hayata geçirdiğimiz projemizi bu
yıl genişlettik. Hem fındık bahçesi
sahipleri hem de fındık toplamak isteyen yerli işçi kardeşlerimizi buluşturduk. Burada hem üreticilerimiz
kazanacak hem işçi kardeşlerimiz
kazanacak. Fındık işçileri için ödenen para ise ilimizde kalacak” diye
konuştu.
Projenin başladığını söyleyen
Asım Suyabatmaz, “Bu çalışmadan
fındık bahçesi sahipleri, fındık hasat
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işçileri ve fındık hasat işçisi olmak
isteyenler yararlanabilecek. Fındık
bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenler, Ordu Büyükşehir
Belediyesi tarafından oluşturulan 444 1 052 numaralı
hattı arayıp, platform
merkezine ulaşarak kayıt ve talep oluşturacak.
Fındık sezonu
boyunca sürecek olan başvurular hafta
içi 08.00-17.00
saatleri arasında 444
1 052 numaralı hat
aranarak
yapılabilecek”
ifadelerini
kullandı.

ındık Dalda, Aklın İşçide
Kalmasın’ projesinin her geçen gün büyüdüğünü ifade
eden proje koordinatörü Asım Suyabatmaz, şu ana kadar 7 bin dekarlık
fındık bahçesi için binin üzerinde işçi
başvurusu olduğunu söyledi. Suyabatmaz yaptığı açıklamada, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr.Mehmet
Hilmi Güler tarafından geçtiğimiz yıl
başlatılan projeyi bu yıl daha genişleterek 2. Adımını hayata geçirmeye karar
verdik. Geçen yıl belirli ilçelerde yaptığımız fındık toplama işlemini bu yıl 19
ilçemizde yapacağız. Şuana kadar fındık üreticilerimizden önemli bir başvuru oldu. Projeye başladığımız günden
itibaren toplamda 7 bin dekarlık fındık
bahçesi ve binin üzerinde bir işçi kaydımız oluştu. Bu rakamlar önemli. Bu
rakamlar bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yapılan bu çalışmada
önceliğimiz üretici ile işçiyi aracısız buluşturmak ve fiyat farkının yükselmesini engellemek. Büyükşehir olarak bu
konuda hem üreticilerimizin hem de fındık toplamak isteyen işçi
kardeşlerimizin yanında olacağız” dedi.

Özkan İLHAN
0532 653 61 07
okands@hotmail.com
Demirciler Sitesi 3. Cadde
No: 22 Zeytinburnu /İSTANBUL
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Fındık diyarı
Ordu’da ‘çay’ hasadı

Türkiye’nin en fazla fındık yetiştirilen ili Ordu’nun Perşembe ilçesinde
5 mahallede 95 dekar alanda yılda yaklaşık 150 ton civarında
çay üretimi gerçekleştirilen çay hasadı başladı.

EMLAK

ALIM SATIM
KAT KARŞILIĞI

İNŞAAT

HAZIR MUTFAK

Ç

ay hasadının başlaması sebebiyle açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü
Kemal Yılmaz, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin
iki ana ürününün fındık ve çay olduğuna dikkat çekti.
Türkiye’nin çay üretimi ve tüketimi alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olduğunu, bölgede
başta Rize ili olmak üzere Trabzon, Artvin, Giresun ve
Ordu illerinde toplam 200 bin civarında üretici tarafından çay üretimi gerçekleştirildiğini kaydeden
Yılmaz, “Ülkemizde Karadeniz bölgesinin özel iklim
ve toprak koşullarına sahip olması sebebiyle, Doğu
Karadeniz’e özgün bir çayın ortaya çıkmasına yol
açmıştır. Bölgenin çaya kattığı kalite özelliklerinden
belki de en önemlisi, Doğu Karadeniz Bölgesi ikliminin doğal çay zararlılarının gelişimine pek fırsat vermemesidir. Tropikal kuşakta yer alan dünyadaki diğer çay yetiştirilen bölgelerle karşılaştırıldığında çok
daha soğuk ve karlı geçen Doğu Karadeniz kışları sayesinde, hastalık ve zararlılarla kimyasal mücadeleye
gerek kalmamakta, dolayısıyla Türk çayında pestisit
kalıntısı bulunmamaktadır. Bu durumda Türk çayını
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benzersiz kılmaktadır” dedi.
Ordu’da Perşembe ilçesinde 5 mahallede 95 dekar alanda yılda yaklaşık 150 ton civarında çay üretimi
gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, “Özellikle Ordu
Büyükşehir Belediyemizin desteği ile birlikte ilimizde çay üretim alanlarını artırmak ve ilimizde üretilen
çayı marka haline getirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu noktada da Ordu Büyükşehir
Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler’e seçildiği günden bugüne tarıma verdiği destekten dolayı
ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu alanda da hep
birlikte önemli çalışmalar gerçekleştirip çayın ilimiz
ekonomisine katkısını artıracağız” diye konuştu.
Çay hasat törenine Perşembe Kaymakamı Levent
Yetgin, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Coşkun Alp, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, ilçe protokolü ve çok sayıda üretici
katıldı.

Çobançeşme Mh. Yıldız Sk. No:4 Yenibosna/İST.
TEL. & FAX: (212) 452 30 61 GSM: (532) 507 01 91

MEMLEKETİM ORDU HABER

Karadeniz fıkrası gibi mahalle:

Yer gök ‘sarı’

“Lakaplar

kullanılıyor,

burada

Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı 132 haneli Yazlık Mahallesi’nde yaşamakta olan
herkesin soyadı aynı. Aynı ad ve soyadı yüzünden insanlar lakap kullanmak zorunda
kalıyor, kimi zaman ise resmi dairelerde ve gelen postalarda karışıklıklar yaşanabiliyor.

O

rdu’nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi’nde yaşayanların
hepsinin soyadlarının ‘Sarı’ ve Ahmet,
Mehmet, Ali gibi isimlerin de birden fazla olması nedeniyle herkes birbirini lakapla çağırıyor.
Evraklarda ve resmi işlerde karışıklığın yaşanabildiği mahallede, kimi zaman fıkraları aratmayan olaylar da yaşanıyor. Herhangi bir nedenden
dolayı bir kişinin karakola çağrılması, aynı adı ta-

şıyan ne kadar kişi varsa toplu şekilde karakola
gitmelerine neden olabiliyor. Aynı adı taşıyan iki
kadından birinin ölmesi ve iki kere ölüm beyanının gönderilmesi de mahallelinin mahkemeye gitmesine dahi neden olabiliyor. Uzaktan da
olsa birbirleriyle akraba olan köy halkı, alıştığı bu
durumu garipsemezken, ilk defa böyle bir olayla
karşılaşanlar şaşırıyor. Mahallede, mezar taşlarında ise bütün soy isimler sarı olarak yer alıyor.

yer gök sarı”
“Jandarma 1 kişi çağırıyor,
10 kişi karakola gidiyor”
Mahalle Muhtarı İsmet Sarı, isim benzerliği olanların, soyadlarının
da aynı olmasından dolayı karışıklıkların yaşandığını ifade ederek,
“Dedelerimiz bir aileden Rize’den gelme olduğu için o yüzden herkesin
soyadı aynı. Aramızda yabancı da yok, kan bağı var. Jandarmada kimi
zaman karışıklık oluyor. Örneğin Ahmet Sarı aranıyor, aynı isimden 10 kişi
var. İsim benzerliği olabiliyor. Daha sonra hepsi karakola gidiyor, orada
anne ve baba isminden çözülebiliyor. Her insanın bir lakabı var” dedi.

Nuray Sarı isimli mahalle sakini de gelin olarak
Yazlık Mahallesi’ne geldiğini ifade ederek, “Daha önce
Türkiye’de böyle bir şey duymadım. Burada mezarlıklardaki soy isimler de Sarı. Aynı
isimden çok var” şeklinde
konuştu. Mahalleliler, kimi
vatandaşların hem kendi,
hem de baba adlarının aynı
olduğunu belirterek, “Burada Sarı’dan başka bir şey
yok, yer gök Sarı” yorumunda bulunuyor.

“İlk kez

duyanlar çok

şaşırıyor”
Mahalle sakinlerinden 78
yaşındaki Aydın Sarı, yaklaşık
3 asır önce ‘Sarı Hasan’ adındaki bir kişinin buraya yerleşerek, burada yaşadığını, zaman
geçtikçe de aynı soyadın devam ettiğini ifade etti. İlk defa
mahalledeki soyadı olayını duyanların şaşırdığını ifade eden
Aydın Sarı, “Eskiden mektup
gelirken hep baba adıyla gelirdi. Benim oğlum mektup atarsa muhakkak babamın da adını yazardı. Çünkü aynı isimden
çok var, illaki karışıyordu” diye
konuştu.
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Avrupa’ya

peynir
ihracatı

arttı

Muratbey Yönetim
Kurulu Başkanı Necmi Erol,
Covid-19 salgını sonrası
dönemde ihracatlarını
yüzde 20 oranında
artırdıklarını söyledi.

S

üt ve peynir
sektöründeki
son gelişmelere
dair değerlendirmelerde bulunan Muratbey
Yönetim Kurulu Başkanı
Necmi Erol, Güvenilir
Ürün Platformu tarafından online olarak
düzenlenen “Muratbey
ile Peynir Sohbetleri”
söyleşisinde, Güvenilir
Ürün Platformu Başkanı
Celal Toprak’ın sorularını yanıtladı.
Necmi Erol, “Avrupa
ülkeleri de dahil olmak üzere yurt dışı pazarlarda
kendi markamızla ve Türkiye’de üretilmiş yerel
peynir çeşitleriyle rekabet ediyor olmak bizim
için gurur verici. Bugün Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve İngiltere başta olmak
üzere, pek çok ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.
Covid-19 salgınında Avrupa’ya yönelik ihracatlarında yüzde 20’lik bir artış olduğunu ifade eden
Necmi Erol, Muratbey’in ihracat ağını sürekli
genişlettiklerini belirtti. Necmi Erol, “Tüm
dünyada insanlar evde kaldığı zaman haliyle kolay hazırlanabilen, atıştırmalık ürünlere
talepleri artıyor. İnovatif ürünlerimizin çekici
gücüyle ihracat ağımızı büyüterek yeni pazarlara giriş yaptık. İhracatın ciromuz içindeki payı
yüzde 5’ten yüzde 21’e yükseldi. 5 yıllık stratejik
planımızda bu oranı inovatif ürünlerimizle yüzde
40’a çıkarmak var” şeklinde konuştu.
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Ordu’da Pekin ördeği
yetiştiriciliği başladı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in gelir getirici
tarım projeleri kapsamında, koyun ve kaz dağıtımları projelerinin
ardından, ‘Pekin Ördeği Yetiştiriciliği’ için ilk işletme kuruldu.

O

rdu’da, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde
“Pekin Ördeği Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” devam ediyor. Altınordu Kökenli
Mahallesi’nde Hasan Bacınoğlu’ya ait arazide kurulan işletmede Pekin Ördeği yetiştiriciliği projesi başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Hilmi Güler, kırsalda yaşayan insanların
gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, tarımsal üretim
potansiyelini aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak amacıyla yapılan çalışmaların artarak
devam edeceğini söyledi.

Üretim giderleri düşük
Pekin ördeği yetiştiriciliğinin üretim giderleri yönünden diğer kanatlılara göre oldukça ekonomik
olduğunu belirten Başkan Güler, “Pekin ördekleri,
tavuğa ve diğer kanatlı türlerine göre olumsuz çevre
koşullarına dayanıklı, bulunduğu ortama adaptasyonu ve yetiştiriciliği kolay canlılar. Hastalıklara karşı
dirençli. Tarla ve bahçe tarımında kullanılmayan su
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birikintilerinde ve dere kenarlarında yaşayabilmekte, çeşitli hasat artıkları ve böceklerle beslenebilmektedir. Bu nedenle ekstansif koşullarda küçük
sürüler halinde çok az yem takviyesi ile düşük maliyetlerde yetiştirilebilmektedir” dedi.

“Göçü tersine çevirmek istiyoruz”
Çiftçilere yeni gelir kapıları açmak istediklerini
söyleyen Başkan Güler, “Kalkınmayı zihinlerde başlatmak istiyoruz. Bu kapsamda, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız ile İl ve İlçe
Tarım Müdürlükleri ortaklaşa projeler üretiyor. Bizim Büyükşehir Belediyesi olarak, asfalt, çöplerin
temizliği ve ulaşım konuları öncelikli görevlerimiz
arasında. Bunların haricinde ekonomik kalkınmaya yönelik de projeler üretmeliyiz. Kırsal alanda
yaşayan çiftçilerin ekonomik kazançlarını arttırarak yürüttükleri faaliyet ve ikamet ettikleri yaşam
alanlarını daha cazip hale getirmek istiyoruz. Başlattığımız tarım projeleriyle, göçü tersine çevirmek
hedefimiz” diye konuştu.

MEMLEKETİM ORDU HABER

2020 YILI VE
CORANALI BİR YAZI

2

020, yılını Mart ayından beri yaşadığımız covit-19, bilinen adıyla Corana virüs sebebiyle tüm
dünyadaki insanlar unutmayacak sanırım.
Karamsar ve bir o kadar da sıkıntılarla geçen bir yıl olarak hatırlayacaktır.
Henüz hastalığı yenemediğimiz gibi aşı çalışmaları da o kadar kısa zamanda gerçekleşmeyeceği de
aşikâr.
İlk Yasak ve kısıtlamaların başladığı 12 Mart 2020
gününden ve zaman içinde yaklaşık 75 gün evlerimizde, devletimizin sağlığımız ve virüsün bulaşmasını
önlemek için aldığı önlemlerle evlerimizde mecburen
mahsur kaldık.
Çeşitli yaş gurupları dâhil herkes farklı yasaklamalar ve geçici yasaklamalar ile zorunlu haller dışında evlerinde yaşamak zorunda kaldılar.
Her türlü eğlencenin, düğün, kutlama, asker eğlencesi ve mekânların bar, pavyon, kıraathane, kafeler,
hatta tüm çalışan fabrikaların vs. kapandığı, market,
kasap ve fırınlar gibi zaruri ihtiyaçların temin edildiği
yerler aralıklarla açık tutulduğu bir zaman diliminde
yaşadık.
Her gün yapılan açıklamalar ve sağlıkla ilgili alınan önlemler alındıkça bunlara uymamız istendi, hoş
çoğu vatandaşımız uymadı ve nihayetinde cezai müeyyidelere maruz kaldı.
Velhasıl 2020 yılı hala bitmedi ama tüm insanlarda unutulmayacak kötü bir anı bıraktı.
Tüm dengelerin değiştiği farklı bir zaman dilimine girildi. Daha önceleri hasta olanların ve araçta, caddede görünce garip bir duyguyla baktığımız insanların
taktığı cerrahi maskeler kurtarıcımız oldu ve maske
kullanmak zorunlu hale geldi. Amerikan filmlerinde
gördüğümüz salgın hastalık senaryolu filmlerdeki insanlar gibi olduk sokaklarda.
Tüm işyerlerinin yaklaşık 3 ay boyunca kapalı kalmasından dolayı ekonomik sıkıntılar ve bir kesim insanların işsiz kalması ile daha da arttı. İşyerlerinde ve
evlerde kiracı ev sahibi arasında kiralar konusunda
tartışmalar ve restleşmeler meydana geldi. Alınan önlemlerle bir nebze olsun her şey resmiyete bağlandı.
Geçtiğimiz günlerde çoğu yasaklar kaldırıldı ve
insanlarımız korumalı normal günlerine döndü.
Virüs hala devam ediyor, onunla yaşamaya-kendimizi
maske, hijyen ve mesafe ile koruyarak- alışacağız. Ne
zamana kadar, bilim adamlarımızın açıklamalarına
göre bir zamanı yok.
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RAİF ÇEVİRME

Artık maskeli, hijyene dikkat eden ve mesafe ile
kendini koruyan insanlar olarak yaşayacağız.
Yasakların sert önlemlerle başladığı ilk günlerdeki manzarayı hatırlarsak, tüm dünyada boş sokaklar,
caddeler ve şehirlerin görüntüsü sanki bir ölüm sessizliği gibiydi. Böyle bir durum dünya tarihinde hemen hemen hiç görülmemiştir.
Şunu anladık ki insan olmayınca hiçbir şeyin ne
tadı var ne tuzu. Boş şehirler, caddeler, kapalı işyerleri,
tüm her şeyin durması bizlere çok şeyleri öğretti.
Bu şekilde dünyayı ve insanları etkileyen böyle bir
durumun olduğunu zannetmiyorum.
Bu zamanda insanlar arasında yardımlaşma ve birbiriyle ilgilenme olguları gelişmeye başladı. Gün geçmedi ki çoğu yerden gelen haberlerde insanların birbirine destekleri ve yardımları olduğu haberleri geldi.
Devletimiz dâhil tüm kurum ve kuruluşlarımız vatandaşının her türlü ihtiyaç ve sıkıntılarına destek amaçlı
çalışmalar yaptılar. Bu çalışmalara emek verenleri buradan kutluyor ve tebrik ediyorum.
Nihayetinde en azından ülkemizde alınan önlem
ve sağlık teşkilatında yapılan yatırım ve çalışmalar ile
Salgın bugün aşırı artış göstermeden kontrol altındadır.
Tüm Dünya’da Amerika ve Avrupa ülkeleri dâhil
sağlık teşkilatları bu durum karşısında aciz kalırken,
Ülkemiz bu süreci çok iyi bir şekilde yöneterek sosyal devlet olgusunu da vatandaşına göstermiş oldu.
Tüm dünya devletleri diğer ülkelerdeki vatandaşına
sahip çıkamazken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tek tek ve uçaklarla diğer ülkelerden tahliye ederek
memleketlerine getirdi.
Buradan tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
Bu safhada hastalıkla mücadele ederken vefat
eden bütün insanlarımıza Allah cc rahmet, hasta olan
ve iyileşenlere geçmiş olsun diyoruz.
Allah cc dileğim, tüm dünyadan, ülkemizden bu
hastalığı ve musibeti en kısa zamanda insanlığın başından def etsin.
Bir tebrik ve alkışta, başta sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize, imam, öğretmen ve
kamu görevlilerine. Onlar yoğun süreçte görev alılar ağır yük yüklendiler, halada devam ediyorlar.
Son cümle olarak, hala devam eden bu süreç için,
maske tak, hijyene dikkat et ve mesafeni koru, mecbura kalmadıkça dışarı çıkma evde kal.
Kalın Sağlıcakla…
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Muratbey Peynirleri’nin temellerini atan

Bilal Erol vefat etti
İ

stanbul Eminönü’nde Muratbey Peynirleri’nin temellerini atan, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol ve Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Recai Erol’un
babası 94 yaşındaki Bilal Erol vefat etti. Ordu Mesudiyeli olan Bilal Erol’un cenazesi Üsküdar’daki
Ferah Mahallesi Yeni Camide öğle
kılınan cenaze namazından sonra
Çengelköy Mezarlığı’na defnedildi.

BAŞSAĞLIĞI
Muratbey Peynirleri’nin
temellerini atan,değerli büyüğümüz
ve hayırsever iş insanı

BİLAL EROL’a

Allah’tan rahmet,
başta Necmi EROL ve Recai EROL
olmak üzere tüm EROL ailesine
52 Basın Yayın ailesi olarak
sabır diliyoruz.

Sezer TURAN
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BİROL EROL

KİMDİR?
M

esudiye 1926 doğumlu Bilal Erol,
1950 yılında Ordu Mesudiye’den İstanbul’a gelen Bilal Erol kısa süre Paşabahçe
Cam Fabrikası’nda çalışıp, ardından Eminönü’nde 1965’de küçük bir peynirci dükkânıyla peynir sektörüne adım atmıştır. Mısır Çarşısı’nın yanındaki “Karadeniz Gıda” isimli
küçük bir dükkânda günde 1,1-5 ton tulum
peyniri satışı yapmayı başaran Necati Erol’un
deyimiyle “Asıl başlangıcımız şarküteri işidir,
halk tipi şarküteriyi ortaya çıkaran şirketiz”.
Bilal Erol, 1980 yılında yönetimi Necmi Erol
ve Recai Erol’a devretmiştir. Bilal Erol’un yönetimi, oğulları Necmi ve Recai Erol’a devretmiş olmasıyla şirket peynir üretimi üzerine
yapılanmaya yönelmiştir.

Şirketin Adı Nereden Geliyor:
Şirketin “Muratbey” adını alması da kardeşi Recai Erolu’un oğlu Murat’ın doğumu
dönemine rastlıyor. Ailenin en genç bireyi
böylelikle firmaya adını vermiş oluyor. Endüstri mühendisi olan bu Murat şimdilerde
şirkette çalışmaktadır.

Eminönü’nden Dünyaya
Eminönü’nde baba Birol Erol’un yanında
başlayan ticaret hayatı onlar için özel ve seçkin ticaret eğitim süreci olmuştur Necmi ve
Recai kardeşlerin deyimiyle. Yönetimin devriyle kurumsallaşmaya başlayan, Muratbey,
1992 yılında ilk üretim tesisini açtı. Doğal
sütün verdiği lezzet ve Muratbey’in inovatif
kimliği bir araya geldiğinde ortaya çıkan kaliteli ve benzersiz ürünler sadece Türkiye’nin
değil ürünlerimizi ulaştırdığımız bir çok ülkenin de peynir anlayışını değiştirdi. Başta
Avrupa, Asya olmak üzere Muratbey Peynirleri dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.
Muratbey, “Özel Peynirler” kategorisinde
Türkiye Pazar lideri oldu. Nielsen’in 20172018 verilerine göre en yakın rakibinin iki
katından fazla tonaj payına sahip olan Muratbey, son iki yıldır yüksek büyüme gösteren
tek kategori olan “Özel Peynirler” kategorisinde liderliğini koruyor.
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Ordu’nun
derelerine

80 bin benekli

alabalık

Tezgahları

kültür balıkları
süslüyor

O

rdu açıklarındaki kafeslerde üretilen kültür balıkları, tezgahları
süslüyor. Sağlık açısından oldukça faydalı oldukları bilinen kafes
balıkları, özellikle yaz aylarında
tercih ediliyor.
Ordu’nun Perşembe ilçesindeki kafeslerde üretilen kültür
balıkları Rusya, Japonya ve Avrupa’ya ihraç ediliyor. Perşembe
ilçesinin 500 metre açıklarında
kurulan kafeslerde her yıl binlerce ton balık üretiliyor. Yaklaşık 25 yıl önce üretimine deneme amaçlı başlanan ve gittikçe
üretimi arttırılan kültür (kafes)
balıklarının kilosu 30-40 TL arasında satılırken, yetişkin bir bütün balığın fiyatı 150 TL’ye kadar
yükselebiliyor. Kimyasal madde
ile üretilemeyen ve düzenli olarak gerekli kontrollerin yapıldığı havuz balıkları, 2 yıldır Rusya
ve Japonya ülkelerine de ihraç
ediliyor. Büyük tekneler için denizlerde avlanma sezonunun
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Ordu’da üretilen somon, levrek
ve alabalık, yaz aylarında
balıkseverlerin tercihi oluyor.
Rusya, Japonya ve Avrupa
ülkelerine de ihraç edilen
kültür balıkları, cinsine göre
25-40 lira arasında satılıyor.
kapanması ile birlikte balıkçı
tezgahlarını kültür balıkları süslerken, küçük kayıkçıların avladıkları deniz balıkları da tezgahlardaki yerini alıyor.
Balıkçılar, özellikle yaz aylarında insanların kafes balıklarını
tercih ettiklerini, sağlık açısından
faydalı olduğunu belirtiyor. Ordulu balıkçı Aziz Ceylan, tezgahlarda şu anda ağırlıklı olarak havuz balıklarının olduğunu ifade
etti. Ceylan, levrek, çupra, somon
ve alabalığa yaz aylarında talebin
arttığını ifade ederek, “Levrek,
çupra, somon, alabalık, mezgit,
barbun, istavrit, iskorpit balıkları
da mevcut. Şu anda kafes balıkları en çok tercih ediliyor. Fiyatları da zaten şu an için uygun.
Levrek ve çupra 40, somon 35,
alabalık ise 25 liradan satışa sunuluyor. Mezgit balığı az çıktığı
için biraz artış var” dedi. Ceylan
ayrıca kırmızı et fiyatlarına kıyasla balığın daha ekonomik ve sağlıklı olduğunu sözlerine ekledi.

T

arım ve Orman Bakanlığı ile
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılında başlatılan “Doğal
Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi” kapsamında, Kabadüz ilçesinde Çambaşı
Deresi’ne 80 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu salındı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, bilinçsizce
yapılan avlanmalar sonucu balık sayısında azalma görüldüğü için bakanlık yetkililerince derelere her yıl balık
bırakıldığını söyledi. Tarım ve Orman
Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Genel Sekreter Alp,
“Bugün burada, Trabzon-Maçka Üretim İstasyonu’nda üretilen 80 bin alabalığı Çambaşı Yaylamızın Derelerine
saldık. Derelerimizin eski zamanlarda
olduğu gibi alabalık açısından daha
zengin hale gelebilmesi için yapılması gereken en önemli şey bilinçsiz
avlanmanın önüne geçmektir. Bu kuralların uygulanması noktasında gerekli hassasiyeti göstermeliyiz” şeklinde konuştu. Öte yandan bakanlık
yetkililerinden alınan bilgilere göre,
Ordu’da 2007 yılından bu yana 655
bin benekli alabalığın Kabadüz ve
Gölköy ilçelerindeki dere ve göllere
yerleştirildiği kaydedildi.
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Tele Yapıştırma ve
Transfer Baskı Presi

Ordu’da duvarlar

Ordu’nun
Altınordu ilçesinin
önemli arterlerindeki
bazı binaların
boş duvarları
devasa resimlerle
süsleniyor.

Gezer Kafa Baskı
Makinası

Süblime Baskı
Makinası

resimlerle süslendi

B

üyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile kendi özgün tarzlarını oluşturmuş genç sanatçılar tarafından, ilk etapta üç
farklı binanın duvarında uygulanan çalışmalar büyük
ilgi gördü.
Binaların boş duvarlarını, günlük hayattan gerçekçi
resimlerle süsleyen sanatçılara Büyükşehir Belediyesi
tarafından plaket taktim edildi. Genel Sekreter Coşkun
Alp, çalışmaların farklı binalarda da uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Fikse Kurutma
Makinası

Taş Dizme Makinası
Gezer Kafa Baskı
Makinası

Ara Kurutma
Makinası

“Sanatı sokağa taşıdık”
Ortaya çıkan çalışmaların şehre ayrı bir renk kattığını söyleyen Genel Sekreter Coşkun Alp, “Büyük, boş
ve çoğunlukla ürkütücü gözüken sağır bina cepheleri,
sanatçılarımızın sihirli dokunuşlarıyla renklendi, hayat
buldu. Ordu’nun zaman içinde giderek kaybolan sosyal ve kültürel kimliğini hatırlatacak resimlerle şehrimiz
güzelleşti. Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu tepkiler ile ilk etapta üç duvarda uyguladığımız bu çalışmayı
sürdürme kararı aldık. Farklı konseptlerdeki çalışmalar binalarımızı süslemeye devam edecek.
Sanatı sokağa taşıdık. Kentimiz açık hava resim
sergisine dönecek” dedi. Yaptıkları özgün çalışmalarla duvarları renklendiren sanatçılardan;
Turgay Sarıgöl, Emir Aytunç (Max On Duty) ve
Emrullah Örünklü (Reach Geblo) ve proje çalışmalarında yer alan Muhammed Ali Zeytin ve
Nurullah Örünklü’ye şehrin sokaklarına sağlamış
oldukları katkılar nedeniyle plaket takdim edildi.

Kalıp Kurutma
Makinası

Müşteri odaklı olmak,faaliyet alanında liderliği korumak,hizmette
kalite, doğruluk ve istikrar sağlamak. Müşterilerimizin
ihtiyaç ve beklentilerini daha kaliteli hizmet ile
karşılamak temel hedeflerimizdir.

İpek Gerdirme
Makinası

Pozlama
Makinası

Tele Yapıştırma
Makinası

Bahtiyar KESKİN
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Döner Kafa Baskı
Makinası
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Gaga Gölü

eşsiz güzelliğiyle

kendine hayran bırakıyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan
ve her mevsim ayrı bir güzelliğe
bürünen Gaga Gölü eşsiz güzelliğiyle
ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

D

oğal güzelliğinden çokça söz ettiren Gaga
Gölü, ilçenin 10 kilometre uzağında Fatsa-Aybastı
karayolunun hemen kenarında bulunuyor. Dip
kaynaklar, yağışlarla beslenen göl, birçok su bitkisine ve
balıklara ev sahipliği yapıyor. Gölün orta kısmında bulunan
küçük bir ada gölün güzelliğine ayrı bir güzellik katıyor.
Bölge sakinlerinden Haşim Beylik, Gaga Gölü’nün tabiat
harikası bir yer olduğunu söyledi. Herkesin göle sahip çıkmasını isteyen Beylik, “Göle ulaşım çok kolay olduğu için çok
sayıda insan burayı görüyor. Buranın, Ordumuzun en güzel
yerlerinden birisi olduğunu söyleyebilirim. Sürekli ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapan olağanüstü bir doğası var. Herkesin
burayı görmesini çok isterim. Burayı ziyaret edenlerden tek
isteğim, çöplerini göle ve etrafına atmamalarıdır. Bu konuda
duyarlı olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Gölü ziyaret eden Doktor Ercan Genç
ise “Etrafında çok fazla sazlığın bulunduğu
çok güzel doğal bir göl. Zamanında iki farklı
gölün birleştirildiği söyleniyor. Benim en çok
dikkatimi çeken sazlıklar arasındaki çöpler
oldu. Tabiat harikası bir yer olan Gaga Gölü’ne
hepimizin sahip çıkması, koruması gerekiyor”
şeklinde konuştu.
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Bolaman Havzası
Islah Projesi

“Biz her zaman
sizlerin yanındayız”

hız kazandı

Ordu’da Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe ve Çamaş
ilçelerinden geçerek Karadeniz’e dökülen 77 kilometrelik Bolaman Irmağı’nın
uzandığı havzanın ıslah edilmesine yönelik çalışmalar hız kazandı.

Ordu’da birliktelikle üstesinden gelinmeyecek bir iş olmadığını aktaran Ordu
Valisi Tuncay Sonel, “Böylesine önemli
bir projenin Ordu’da yapılması onur ve
heyecan verici bir durum. Kim bu memlekete bir çivi çakarsa Allah ondan razı
olsun. Şehrimizin çok değerli bir Büyükşehir Belediye Başkanı var, Ordu’nun çok
değerli milletvekilleri var. Ordu dışında
yaşayan bürokratların, siyasetçilerin, iş
insanlarının bir araya geldiğinde de şehrimizde yapılmayacak, üstesinden gelinmeyecek bir iş olmaz. Proje hakikaten
alanı kapsamıyla çok değerli bir proje.
Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
Bu projenin biran önce hayata geçmesi
adına biz her zaman sizlerin yanındayız”
şeklinde konuştu.

Bu çiçeği

kopartmanın cezası

73 bin lira

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yetişen
ve ilk kez 1993 yılında tespit edilen
‘mis/Akkuş zambağı’nı kopartanlar, her
bir kök için 73 bin 747 lira ceza ödeyecek.

K

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve FAO temsilcilerinden oluşan ve dört gün sürecek saha çalışması
gerçekleştirecek olan heyet ile Ordu Valiliğinde bir
değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in de katıldığı toplantıda,
havza üzerinde bulunan doğal kaynaklar, su, ulaşım,
tarım, çevre, turizm ve diğer tüm faktörlerin bir bütünlük içinde değerlendirilerek yenilenmesi amaçlandığı açıklandı. Toplantıda konuşma yapan ve projenin sahibi olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Çok kıymetli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu projeyle 7 yıl içinde 7 ilçemize suyuyla, yoluyla, gıdasıyla bir
gerdanlık takacağız” dedi.
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yıl içinde 7 ilçemize
‘‘7gerdanlık
takacağız

‘‘

T

ürkiye’de 2020 yılı yatırım bütçe programında bulunan ve Dünya Bankası tarafından desteklenmesi kararı alınan Bolaman
Havzası Islah Projesi’ni gerçekleştirecek olan kurum
temsilcileri Ordu’ya geldi.

Pandemi sürecinde tarım ve gıdanın
ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü
belirten Güler, “Bolaman Havzası Projesi inşallah kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek.
Çünkü projenin A takımı çok önemli kişilerden oluşuyor. Öncelikle bu kadronun oluşmasında bizlere öncülük yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a,
Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye, AK Parti Ordu Milletvekilimiz Şenel
Yediyıldız’a ve emeği geçen, imkân sağlayan
herkese teşekkür ediyorum. Her şey şuan
mükemmel, inşallah sonucu da hayırlı olur”
diye konuştu.

‘Havzada

kırsal

kalkınma

artacak’
Dünya Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise konuşmasında şu bilgilere yer verdi:
“Bolaman Havzası’nın bir parçası olmaktan
dolayı mutluluğumuzu ifade etmek istiyorum.
Birlikte çok güzel bir iş yapacağımızı hissediyorum. Bu bölgedeki amacımız taşkınları
önlemek ve bir taraftan da kırsal kalkınmayı
sağlayacak gerekli girişimcilik faaliyetlerini desteklemek olacak. Projenin planlandığı gibi 2021
yılı yatırım programına alınması ve başlanması
için hep birlikte başarılı olmamız gerekiyor.”

ent genelinde 130’u endemik olmak
üzere yaklaşık 700 kayıtlı bitki türüne ev
sahipliği yapan Ordu, eşsiz doğasıyla da
görenleri
büyülüyor.
Özellikle yaz aylarında
yaylalarda ve yüksek rakımlı arazilerde, yetişin
her tonunu barındıran
alanlarda yetişen yüzlerce farklı çiçek, eşsiz
manzaranın seyrini değiştiriyor. Akkuş ilçesinin dağlık bölgelerinde
Haziran ayı içerisinde
yetişen ve yaklaşık 20
günlük ömrü olan ‘mis/
Akkuş zambağı’ da
ilk olarak 1993 yılında
tespit edildi. Yaklaşık
5 yıllık çalışmaların ardından literatüre alınan, Latince adı lilium Akkusianum olan ve 1 buçuk metrelik boyu ile bölgede
yetişen bitkiyi kopartanlar ise her bir kökü için 73
bin 747 lira ceza ödeyecek. Akkuş İlçe Orman Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yaklaşık 20 gün
ömrü olan bitkinin ilk olarak 1993 yılında orkide uzmanları tarafından fotoğraflandığı, aradan geçen
3 yılın ardından farklı bir kişi tarafından bölgeden
örnek alındığı ve 1998 yılında toplayıcısı tarafından
bilim dünyasına tanıtıldığı öğrenildi.
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Ordu’da ilçeler

üretim merkezi oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin tarım alanında uyguladığı projeler meyvelerini vermeye
başladı. 6 ilçede kurulan seralarda üretilen taze fasulyeler, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

O

rdu Büyükşehir Belediyesi ile
Tarım Orman İl Müdürlüğünün
ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Örtü
Altı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi’
kapsamında bazı ürünlerin hasadı başladı.
Finansman desteği Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan projeyle, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Perşembe
ve Ünye ilçelerindeki 40 serada, fasulye,
domates, hıyar, biber, patlıcan, süs bitkileri ve kesme çiçek üretimi için yapılan
çalışmalar sonuç verdi. Tarımın gelişmesi,
vatandaşın ekonomisine katkı sağlaması
hedeflenen çalışma sonrası, 20 serada, 30
ton fasulye üretilmesi bekleniyor.

30 ton taze fasulye
üretilecek

20 serada hasat
Tarımsal faaliyetlerin daha verimli hale getirilmesi için başlatılan çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını belirten Ordu Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçeleri tarım alanında
üretim merkezleri haline dönüştürmek istediklerini
söyledi. Başkan Güler, “Yapımı tamamlanıp çiftçilere
teslim edilen seralarda üretim başladı. Bazı ürünlerin
de hasat zamanı geldi. Finansman desteği Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanan ve yüzde 20 çiftçi katkısı ile gerçekleştirilen projede fasulye hasadına
başlayan üreticilerimizin yüzü gülüyor” dedi.

Seraların, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İl Tarım Orman Müdürlüğü personelleri tarafından düzenli
olarak kontrol edilip, çiftçilere teknik destek sağlandığını belirten Başkan Güler, “40 adet seranın
20’sinde birinci ürün olarak şubat ayında taze fasulye dikimi yapıldı. Kalan 20 serada ise domates,
hıyar, biber, patlıcan, süs bitkileri ve kesme çiçek
üretiliyor. Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Perşembe ve Ünye ilçelerimizdeki 20 serada temmuz ayı
sonu, ağustos ayı başlarına kadar devam edecek
olan üretim sezonu boyunca yaklaşık 30 ton taze
fasulye üreteceğiz” diye konuştu.

‘‘

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Hilmi Güler, stratejik bir sektör
olan sağlıklı gıda üretiminde il ve ülke
ekonomisine katkı sağlayacak projelerle
üreticilerin yanında olmaya devam
edeceklerini söyledi.

‘‘
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19 ilçeye

Ordu Büyükşehir
Belediyesi, ekonomik,
sosyal, tarım, kültür ve
turizm alanında yaptığı
çalışmalarla yüz
güldürüyor. ‘Düşünen,
Üreten ve Yarışan Ordu’
sloganıyla başlatılan
yatırım seferberliği
sonrası, 19 ilçede 100
proje hayata geçiyor.

100 proje

O

rdu Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı
Bülent Şişman, Başkan Dr.
Mehmet Hilmi Güler’in liderliğinde,
‘Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu’ sloganına uygun olarak çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “19 ilçemizde,
100 projeyi başlattık. Pandemi sürecinde dahi yatırımları yavaşlatmayıp, aksine gaza bastık. Artık yarışan bir büyükşehir belediyesiyiz” dedi.

ilçemizde ilk etapta 3 ile 5 projeyi hayata geçireceklerini kaydeden Şişman,
“Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak
Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in
öncülüğünde koşar adım hedefe gidiyoruz. Pandemi sürecinde çalışmalarını
durdurmayan, aksine daha fazla arttıran, gaza basan büyükşehir belediyelerinden biriyiz. Sloganımız ‘Düşünen,
Üreten, Yarışan Ordu’ olarak belirlenmişti. Düşünme, yani planlama aşamasının ardından, üretme aşamasında
hızlı bir şekilde varız. Bundan sonra da
yarışmaya devam ediyoruz. Etkili dokunuşlarla Ordu’muzu güzelleştirmeye
devam edeceğiz” diye konuştu.

Yatırımlar hız kesmiyor

Şişman Büyükşehir
ekiplerinin sistemli ve tam
bir koordinasyon içerisinde
yatırımları hayata
geçirdiğini vurguladı.
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İlçeler şantiye gibi
19 ilçede 100 proje çalışmasının devam ettiğini belirten Şişman, tüm ilçelerde projeleri topladıklarını ve ilk etapta 100’ünü başlattıklarını açıkladı. Her

İlçelerde devam eden bazı projelerle ilgili bilgi veren Şişman, “Altınordu
ilçemizde, Ayışığı Otoparkı’nı ağaçlandırdık. Bülbül ve Civil Deresi, Boztepe
Bulutlara Dokun Projesi, Kumbaşı Sahil
Projesi ve Taşbaşı’ndaki üç kız heykelinin yanındaki seyir terası projelerimiz
hızla devam ediyor. Gülyalı ilçemizde kano parkuru çalışmamız sürüyor.
Çambaşı Yaylamızda bungalov evleri
Ordu turizmine kazandırdık. Ulubey ilçemizde Küpkaya Kanyonu’ndaki yaya
yolunu tamamladık. Gölköy ilçemizde
ORMEK kurslarını hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Yine Ulugöl’le ilgili projelerimiz var” şeklinde konuştu.

Kira Sözleşmeleri

H

emen çoğumuzun ya kiracı ya kiraya veren olarak tarafı bulunduğumuz
kira sözleşmeleri bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Yerimizin elverdiği ölçüde
özet bilgiler verilecektir. Arsa, tarla, üstü açık yapılara ilişkin kira sözleşmeleri bu yazının konusu
değildir. Bahsedeceğimiz kira sözleşmeleri, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleridir.
Kira sözleşmelerinin en önemli özelliklerinden biri, birçok maddesini Borçlar Kanunu
(BK) bizzat ve kesin olarak düzenlemiştir. Kontratta bu maddelerin
aksine hüküm koysanız bile geçerli olan BK maddeleridir. Kira
kontratosuna kira parası dışında
hiçbir madde yazmasınız bile
geçerlidir. Diğer maddelerin
çoğunu BK’nu düzenlenmiştir.
Kira sözleşmeleri yazılı olmak
zorunda da değildir. Sözlü olarak da evinizi ya da işyerini
kiraya verebilirsiniz. Ancak
taraflar arasında itilaf çıktığı
takdirde, ne zaman kiraya verildiği, aylık kira parasının ne
kadar olduğu konularında
sorunlar çıkabilir. Yazılı kira
sözleşmesi yapmakta ciddi fayda vardır.
İşyeri kira kontratları damga vergisine tabidir. Resmi işleme
konu olmadığı için dikkatimizi çekmese de
mahkemeye yada icra dairesine müracaat etmek zorunda kalındığı zaman, damga vergisinin yatırılıp yatırılmadığına bakılmaktadır.
Kira sözleşmeleri genelde süreli yapılır. Çoğu
1 yıl sürelidir. Ancak eğer kiraya verenseniz bu
size 1.yılın sonunda kiracıyı çıkarma hakkı vermez. BK’nunun aradığı (bir kısmı burada yazılı)
şartlarınız yoksa kira parasını gününde ödeyen
kiracıyı çıkaramazsınız. Kiraya veren veya yeni
satın alan malik, ancak kendisinin, eşinin, çocuklarının, anne/babasının veya bakmakla yükümlü olduğunu varsa diğer kişilerin konut ya
da işyeri ihtiyacı için kiracınızın tahliyesini mahkemeden isteyebilirsiniz. Bu sebeplerle boşalttığınız evi ya da işyerini 3 yıl geçmeden kiraya
verirseniz tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz. İlk sözleşme üzerinden 10 yıl geçmişse bu
süreden sonraki yıllık uzamalarda 3 ay önceden

ihtar çekerek sözleşmeAv.Hamza
yi feshedebilirsiniz. Her
yıl kiracı ile yeni kontrat
RECEPOĞLU
yaparsanız 10 yıllık süre,
son kontrata göre hesaplanır. Bir yıl içinde iki kez kirayı geç ödeyen
ve iki kez yazılı ihtara muhatap olan kiracı ile
kira borcunu ihtardan itibaren 30 gün içinde
ödemeyen kiracıya karşı da tahliye davası açma
hakkınız vardır.
Kiracının durumu biraz farklıdır. Sözleşmeye, kiracı için çıkış tarihi ya da istediği zaman çıkabilir maddesi yazılmışsa
kiracı bu tarihte ya da istediği zaman
çıkabilir. Kiracı çıkış tarihi yazılı olmasa dahi süreli sözleşmelerde sürenin
bitiminden 15 gün önce yazılı olarak
çıkmak istediğini bildirdiği takdirde
kira kontratosu sona erer. Kiracı olarak bulunulan yer aile konutu ise
eşinin de rızasını almak zorundadır.
Kiracı kiraya verenin rızası olmadan erken tahliye ederse,
dönem sonuna kadar veya
yeniden kiraya verilme süresinin kira parasını talep
halinde ödemek zorundadır. Kiralanan evin ya da işyerinin yeni satın alan kişi
tarafından tahliye edilmesine engel olmak isteyen
kiracı, kira kontratosunu
tapuya tescil ettirmelidir.
Aksi halde yeni satın alan
malik kiraya verene ait
şartlarla kira süresinin sonunu beklemeden satın almadan itibaren 6 ay
sonra tahliye davası açabilir.
İşyeri kiralarında taraflar 2020 yılına kadar kira
artışını belirleme hakları vardı. Ancak 01.07.2020
tarihinde itibaren işyeri kiraları ve konut kiraları
artık aynı hükümlere tabi hale geldi. Konut kiralarında artış hakkı varsa da artış ÜFE oranını
geçemez. Dövizle yapılan kira kontratlarında
konutlarda artış yasaklanmıştır. Her durumda
5.yılın sonunda taraflar 6.yılın kira parasında anlaşamazlarsa mahkemeden rayiç kira parasının
belirlenmesini isteyebilirler.
Sonraki sayıda buluşmak üzere. Saygı,selam ve muhabbetle…
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Efsane

çiçekler açtı
K

umru ilçesi Düzoba Yaylası Kırk kızlar
mevkisinde kırmızı ve sarı ağu çiçekleri
kendini göstermeye başladı. Normal
olarak yaylanın her yerinde sarı renkli olarak açan
çiçekler, efsaneye göre kırk tane kız kardeşin bir
altın bebek yüzünden kavgaya tutuştukları yerde
iki renk olarak kırmızı ve sarı renk olarak açıyor.
Oyuncak bir bebek yüzünden yaptıkları kavga
sonucunda burada vefat eden kız kardeşlerin
öldükleri yerdeki çiçekler, kırmızı renkli olarak
yüzünü gösterirken, Kumru ilçesindeki ve diğer
ilçelerdeki bütün yaylalarda bulunan tüm ağu
çiçekleri sarı renkli olarak belirginleşiyor. Kendine
has kokusu bulunan ağu çiçeklerini görmek
isteyenler, belirli tarihlerde Düzoba Yaylası’na
giderek, gülleri fotoğraflıyor.

kaynak

suları boşa

akmayacak

Ordu’nun Kumru ilçesi yaylalarında yetişen
Kırk kızlar’ efsanesi çiçekleri açtı. Eşine rastlanmayan
kırmızı orman gülleri, yaylada kendini gösterdi.

Adını da kırk kız kardeşten aldığı belirtilen
kırmızı orman güllerini (Kırk kızlar), kimi
zaman kaçak define arayanlar tarafından
zarara uğratılabiliyor. Vatandaşlar, bu bölgenin koruma altına alınması gerektiğini
belirterek, insanların burayı görmelerini ve turizme kazandırmaları gerektiğini ifade ediyor.
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Ordu’da

Ordu’ya

O

rdu Büyükşehir Belediyesi il genelinde
bulunan doğal kaynak sularının gün yüzüne çıkartılması ve değerlendirilmesi için çalışma başlattı.
OSKİ Genel Müdürlüğü ve
ORTAR A.Ş iş birliği ile başlatılan projeyle kaynak sularının
ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Yürütülen çalışmalarla birlikte artık doğal kaynak suları boşa akmayacak.
Ordu’nun her bölgesinde
doğal kaynak sularının olduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Coşkun Alp, il genelinde boşa
akan doğal kaynak sularının
gün yüzüne çıkartılıp, değerlendirilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Alp, “OSKİ
ve ORTAR A.Ş iş birliği ile başlattığımız proje kapsamında
yaylalarımız, ilçelerimiz ve mahallelerimizde bulunan doğal
kaynak sularını hem vatandaşlarımızın içme suyu olarak
kullanmasını hem de şişelere,
damacanalara koyarak ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız. Daha önce Gölköy
ilçesinde başlattığımız çalışmalara bugün Çamaş ilçesini
de ilave ettik. Ekip arkadaşlarımız ile Çamaş ilçemizde bulunan doğal kaynak sularını yerinde inceledik. Yapacağımız
özel çalışma ile artık sularımız
boşa akmayacak” dedi.

gölet atağı

D

evlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünden alınan
bilgiye göre, göl-su çalışması kapsamında Korgan Göleti,
Çaybaşı-İlküvez Göleti, Çaybaşı ile
Ünye’nin Tekkiraz ve İnkur Mahallelerinin faydalanacağı Çağlayan Göleti,
Gölköy Kırtaş Göleti ve Kumru Göleti
inşaatları sürüyor.
Korgan Göletinden yılda 1.80 metreküp, Çaybaşı-İlküvez Göletinden
yılda 2.42 metreküp, Çaybaşı ile Ünye’nin Tekkiraz ve İnkur Mahallelerinin faydalanacağı Çağlayan Göletinden yılda 2.21 metreküp, Gölköy Kırtaş
Göletinden yılda 3.83 metreküp ve
Kumru Göletinden 2.92 metreküp içmesuyu sağlanması hedefleniyor.

OBB’den yaylaya gölet
Bu arada Ordu Büyükşehir Belediyesi de Akkuş ilçesi Argan Yaylası’na
gölet inşatına başladı. Yaklaşık 7 bin
metrekare yüzey alanına inşa edilen
gölet, 200 metre kret uzunluğuna ve
12 metre yüksekliğe sahip olacak. Gölet, turizm amaçlı kullanılacak. İnşaa-

tı süren bu göletlerin yanısıra 8 yeni
gölet planlaması yapıldı.
Buna göre, ÇED süreçleri biten
Kabadüz göleti ile Çambaşı Yaylasına
yılda yaklaşık 1 hektometreküp (yılda
10 bin litre), Mesudiye ilçesinde planlanan gölet ile ilçenin kırsal kesimine
yılda 1.55 hektometreküp içmesuyu
sağlanması hedefleniyor.

Ordu’da su depolama
kapasitesinin arttırılması,
tarım için sulama imkan
ve yörelere içmesuyu
sağlanması, ayrıca turizm
amaçlı kullanılmak üzere
6 göletin inşaatı devam
ederken, 8 yeni göletin de
planlaması yapıldı.
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Ordu Büyükşehir

sınırları

aştı

www.aytaslojistik.com

Ordu Büyükşehir Belediyesi,
İkizce Dumantepe, Aşağı
Karlıtepe Mahalleleri ile
Samsun Terme ilçesine
bağlı, Kuşça Mahallesi
bağlantı yolunu sıcak
asfalta kavuşturdu

‘sorunlar

T

ürkiye’nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da, sıcak asfalt çalışmaları çevre illerin mahallelerine kadar ulaştı. Ordu
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “İkizce Dumantepe ve Aşağı Karlıtepe Mahalleleri ile Samsun Terme ilçesine bağlı, Kuşça Mahallesi bağlantı yolunu sıcak asfalta kavuşturduk” dedi.
Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun ili olan Ordu’da, asfalt seferberliği sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, ilçelerde kurdukları şantiyelerle ilin kaderini
değiştiriyor. Bölgenin Türkiye ortalamasının iki katı üstünde yağış
alması, coğrafi şartlar ve arazilerin engebeli olması çalışmaları zorlaştırsa da ekipler 19 ilçede büyük bir özveriyle çalışmalar yapıyor.
19 ilçede yol seferberliği
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, mahalle ve grup yollarında başlatılan asfalt ve beton yol çalışmalarında önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi. İl genelindeki yol ağının
ülke ortalamasının 4 katından fazla olduğunu ifade eden Başkan
Güler, “Ordu ilimizin en önemli sorunlarının başında yol geliyor.
Arazi engebeli ve dağınık bir yerleşim var. Bu da çalışmaları zaman
zaman zorlaştırıyor. 27 bin 318 kilometrelik devasa bir yol ağı ise hizmet bekliyor. Bu sorunu çözmek için adeta seferberlik ilan ettik. Şu
anda, 19 ilçede yol çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.
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bir bir çözüme

kavuştu’

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin özverili
çalışmalarıyla, on yılların
sorunlarının bir bir çözüme kavuştuğunu belirten
Başkan Güler, “Mahalle
ve grup yollarında çalışmalarımız sürerken, Ordu
ilimizle, komşu illerimizin
mahalle bağlantı yollarını
da birbiriyle buluşturuyoruz. Bu kapsamda, İkizce
Dumantepe, Aşağı Karlıtepe Mahalleleri ile Samsun Terme ilçesine bağlı,
Kuşça Mahallesi bağlantı
yolunu sıcak asfalta kavuşturduk. Yıllar süren bir
hasreti daha sona erdirdik” şeklinde konuştu.
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pandemi başarısı

özen gösterildi

Türkiye’de korona virüsün ilk görüldüğü mart ayı başından itibaren, Ordu’da örnek bir çalışma
performansı sergileyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, ‘Pandemi Karnesi’ni açıkladı.

‘‘

Ü

Zabıtadan
dev çalışma

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet
Hilmi Güler, koronavirüsle mücadele kapsamında
Dezenfeksiyondan sosyal yardımlara, ulaşımdan alt
ve üst yapıya kadar hayatı kolaylaştıracak pek çok yatırımı hayata geçirdiklerini söyledi. Zabıta ekiplerinin
bu süreçte denetimlerini aralıksız sürdürerek, önemli
bir görev üstlendiklerini belirten Başkan Güler, “Ekiplerimiz, hayatı kolaylaştıracak, halkın sağlığını koruyacak birçok çalışmaya
imza attı. Zabıta ekiplerimiz, 11 bin 618 işyeri, 385 fırın aracı, 480
toplu taşıma aracı ve
AVM’lerde günlük denetimlerde bulundu.
Ayrıca, 23 bin 181 ateş
ölçümü yaparken, 23
bin maske dağıtımı
ve halkı bilgilendirici
15 bin broşür dağıtarak, dev bir çalışma
yaptılar” dedi.
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lke ve Ordu genelinde görülmeye başlanan ‘Covit 19’ salgınıyla
mücadele kapsamında 11 Mart’tan
bu yana adeta seferberlik ilan eden Ordu
Büyükşehir Belediyesi, il genelinde başarılı
bir çalışma sergiledi. Salgın sürecinin en az
hasarla atlatılması için vatandaşlara sürekli
evde kal çağrısında bulunan Büyükşehir Belediyesi, hiçbir vatandaşın mağdur olmaması
adına yardım ve destek hizmetlerini de geniş
bir yelpazede sürdürdü.
İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan
kararlar doğrultusunda, toplum sağlığının
korunması ve pandemi olarak nitelendirilen
Koronavirüs ‘Covit 19’ salgınının yayılmasını
engellemek amacıyla çalışmaların devam
ettiğini belirten Başkan Güler, “Özellikle direkt
olarak tüketime sunulmak üzere satışı yapılan
ekmek, ekmek çeşitleri ve unlu mamulleri, işyerlerinde, satış elemanı ile ücreti alan kişilerin ayrı
ayrı olması konusunda gerekli denetimler yapılmaktadır. Ayrıca özel halk otobüslerinde maske
ve ateş ölçümü yapılmaktadır” diye konuştu.

Ordu’da maske kullanımı zorunlu
hale gelmesiyle birlikte, polis
ekipleri cadde, sahil ve sokaklarda
maske denetimlerini sürdürüyor.

‘‘

Ordu’da

Ordu’da maske kullanımına

O

rdu Valiliğinden yapılan açıklamalarda, korona virüs (Kovid-19) salgınının
engellenmesi, ve vatandaşların sağlık
güvenliklerinin korunması amacıyla, İl Hıfzıssıhha
Kurulunun 22 Haziran tarihli kararıyla, Ordu genelinde 22 Haziran saat 00.00’dan itibaren ikametler haricindeki kamu binaları, pazar yerleri, bahçe,
bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda,
ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına karar verildiği bildirildi.

“Ceza caydırıcı değil”

Denetimler tavizsiz sürecek
Çalışmaların aynı kararlılıkla ve tavizsiz sürdürüleceğini vurgulayan Başkan Güler, “Ordu
Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü
ve diğer paydaş kurum yetkilileri ile birlikte, vatandaşların yoğun tercih ettiği ürünlerde fiyat,
fatura, ürün sahtekarlığı, son kullanma tarihleri
ve hijyen kontrollerimizi yaptık, yapmaya devam
ediyoruz. Halkın sağlığı ve salgının yaygınlaşmasını önlemek üzere Zabıta Dairesi Başkanlığı
ekiplerimizce çalışmalar ve denetimler aynı kararlılıkla devam edecek” diye konuştu.

Ordu’nun sahil kıyıları ve kentin en işlek caddelerinde insan yoğunluğu devam ederken, insanların çoğunluklu olarak maske kullanımına
özen gösterdiği görüldü. Maskesini çenesinin altına takan, burnunu ve ağzını tam kapatmadan
kullanan kişiler ise polis ekiplerince uyarılıyor, bazılarına ise cezai işlem uygulanıyor. Ordu ili getirilen maske kullanım zorunluluğunun insanların
sağlığı açısından son derece önemli olduğuna
değinen Mustafa Şahin, Türkiye’de maske kullanımı gibi diğer kurallara da bazı kesimler tarafından uyulmadığı için pandemi sürecinin uzadığını
ifade ederek, insanların bu hususlarda biraz daha
dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Bazı insanların maskelerini halen takmadıklarını aktaran Ersan Yazmış ise 900 liralık cezanın caydırıcı olmadığını savunarak, “Maske takmayanlar
var ama Ordu bu konuda başarılı. İzmir’den geldim,
orada isteyen istediği gibi takıyor” diye konuştu.

81

MEMLEKETİM ORDU HABER

Altınordu
farkındalık
projesi

A

ltınordu
Belediyesi, klasik belediyecilik
hizmetlerinin yanı sıra
insana ve şehre dokunan sosyal
sorumluluk projelerine de büyük
önem veriyor. Bu kapsamda şehirde birçok projeyi hayata geçirmeye hazırlanan Altınordu Belediyesi,
down sendromlu gençlerin topluma ve çalışma hayatına entegrasyonunu hızlandıracak, onların
farklılığını toplumsal farkındalığa
dönüştürecek ‘52+1 Down Menekşe Kafe’ projesinde çalışmalarını
tamamladı.
Altınordu’daki herkesin eşit fırsatlara sahip olması için çalıştıklarını aktaran Altınordu Belediye
Başkanı Aşkın Tören, bu kapsamda
hayata geçirilen ve odağında down
sendromlu gençlerin yer aldığı ‘52+1
Down Menekşe Kafe’de çalışmaların
tamamlandığını belirtti.
Başkan Tören, projenin hayata
geçmesi ile Altınordu başta olmak
üzere ülke genelinde toplumsal bir
farkındalık oluşturacaklarını ifade
ederek, Down sendromlu gençlerin kendi yeteneklerini keşfederek
öz güvenlerinin gelişmesine, sosyal
hayatın ve çalışma hayatının içinde
yer almalarına ve ekonomik olarak
özgür olmalarına katkıda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.
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Altınordu Belediye
Başkanı Aşkın Tören,
down sendromlu
gençlerin çalışacağı
farkındalık projesi
‘52+1 Down Menekşe
Kafe’de çalışmaların
tamamlandığını belirterek
açılışın en kısa sürede
yapılacağını söyledi.

Başkan Tören ayrıca, gençlere
ayrıca rehberlik eğitimi de vererek,
güçlü, öz güvenli ve cesaretli olmalarını sağlayacaklarını da ifade etti.

‘Down sendromlu gençlerimizin
farklılığını farkındalığa dönüştüreceğiz’
Başkan Tören, “Güçlü, çağdaş, müreffeh ve geleceğe sağlam adımlarla yürüyen, vizyonu dünya kenti Altınordu hedefi ile
şehrimizdeki vatandaşlarımızın eşit fırsatlarda yaşamasını sağlayabilmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda
yaptığımız çalışmalarımızla engelli, şehit yakınları ve gazilerimizin
hayatlarını kolaylaştırmak için önemli çalışmaları hayata geçirdik.
Öte yandan Altınordu Belediyesi Hizmet Binası altında bulanan iş
merkezinde 200 metrekarelik bir alanda Down sendromlu gençlerimizin diğer gençlerle birlikte çalışacağı, onların farklılığını toplumsal farkındalığa dönüştürecek olan ‘52+1 down Menekşe Kafe’de çalışmalarımızı tamamladık. Yarınlarımız olan çocuklarımızı,
gençlerimizi yürekten seviyor, onlara hizmet etmekten gurur duyuyorum. Ayrıca bir Belediye Başkanı ve onların bir abisi bir arkadaşı olmaktan da büyük keyif alıyorum” dedi.
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Bağdat Caddesine komşu...

Size özel lüks daireler...

Ordu denizi ile barıştı
Ş

ehit Temel Şimşir Gemisi’nin Ordu turizmine
önemli katkılar sunacağının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi
Güler, “Bugün en mutlu olduğum
günlerden birini daha yaşıyorum.
Güzel Ordu’muza bugün güzel
bir imkân daha kazandırdık. Ordu
Büyükşehir Belediyesi olarak restorasyon çalışmasını tamamladığımız Şehit Temel Şimşir Gemisi
artık deniz üzerinde halkımıza
hizmet verecek. Bu gemi ile hep
karadan seyrettiğimiz Ordu’muzun güzelliklerini artık denizden
de seyretme fırsatına kavuşacağız. Ayrıca gemimiz, Altınordu,
Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerimiz
arasında da seferler düzenleyerek ilçe halkımızın da hizmetinde
olacak. Turizme önemli katkılar
verecek olan bu geminin ilimize
ve ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabb’im kaza
bela vermesin” diye konuştu.

Gemide yok yok
Deniz turizmine büyük oranda
katkı sağlayacak ve Ordulu vatandaşa denizi sevdirecek Şehit Temel Şimşir Gemisi’nde restoran,
kafeterya, düğün salonu, çocuk
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oyun alanı, canlı müzik alanı gibi
vatandaşa hitap edecek mekânlar bulunuyor. 600 kişilik kapasiteye sahip gemide aynı zamanda
toplantılar yapılırken, turlar da
düzenlenebilecek.

Şehit
Temel Şimşir
Gemisi
denize indi

Ordu’yu denizle bütünleştirmek amacıyla daha önce
atıl durumda olan Şehit
Temel Şimşir Gemisi gerçekleştirilen restorasyon
çalışmasının ardından Ordu
turizmine kazandırıldı.

www.avenainsaat.com
Evren Mh. Bekçi Sk. No:25 Kat:3 Güneşli
Bağcılar İstanbul 34100
Tel: +09 212 557 58 10 Fax: +09 212 556 53 70
Gsm: +09 532 630 75 45 info@avenainsaat.com

Necmi KESİK
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çambaşı’na

4 mevsimlik

tesis
Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki
ORBEL A.Ş. tarafından işletilen şehrin
gözde mekânlarından Çambaşı
Doğa Tesislerinin alt yapısı sil baştan
yenileniyor.

O

rdu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.
Mehmet Hilmi Güler’in “3 Ay değil 12
Ay Ordu” sloganıyla başlattığı turizm
faaliyetleri kapsamında Ordu Çambaşı Doğa Tesislerinde bulunan bungalovların ve tesisin alt
yapısı 4 mevsim için hazır hale getiriliyor.

Alt yapı yenileniyor
Bahar aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artması sonucu 2.000 rakımlı Çambaşı Yaylası’nda
eriyen kar sularının pistlere ve sahaya verdiği
tahribatları gidermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tesiste alt yapı çalışmaları
yapılıyor. Kayak sezonunda pistlerin tabandan
su almasını engelleyecek çalışmalar da yapılarak, kayakçılara kaliteli ortamda kayak yapma
ve daha uzun bir kayak sezonu sunmak amaçlanıyor.

Bungalovlarda konfor artıyor
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi yurt içi
ve yurt dışında yayla turizminde adından sıkça
bahsettiren bungalovların ısıtma sistemlerini
de yeniliyor. Yerden ısıtma sistemi yapılacak
olan bungalovlarda konfor seviyesi üst
düzeye çıkarılıyor.
Yapılan alt yapı, pist düzenleme ve konforu artıracak çalışmaların tamamlanmasının
ardından Çambaşı Doğa
Tesisleri 4 mevsim
hizmet vermeye
devam edecek.

ORDEF HEMŞERİLERİNİN YANINDA
Ordu Dernekler Federasyonu ORDEF, Ülkemizin yaklaşık üç aydır içinden geçtiği
salgın süreci dolayısıyla maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan hemşerilerine destek
olmak amacıyla iki aydır çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiriyor. Bu amaçla
kurulan Sosyal Yardım Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Sağlık Komisyonu
çalışmalarını devam ettiriyor. Karantina uygulamaları, sokağa çıkma yasağı ve
evde kal kampanyalarının olduğu bu aylarda hukuksal alanda yaşanan sıkıntılara
kurulan Hukuk Komisyonu ile destek veren ORDEF, hemşerilerinden gelen
sorulara ve çağrılara anında cevap vererek yardımcı olmayı hedefliyor.
ORDEF yine kurulan Sağlık Komisyonu ile de bu süreçte COVİT19 vakası yaşayan
hemşerilerine bilgi ve moral desteği vererek aynı zamanda sağlık hizmetleri
konusunda da yardımcı olmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte de İstanbul’da
görev yapan Ordulu sağlık çalışanları, doktorlar, akademisyenlerin listesini
oluşturmaktadır. Bu süreçte sağlık çalışanların gösterdiği üstün gayretleri ve
yaptıkları fedakârlıkları da unutmayan ORDEF, İstanbul’un merkezi Kavacık’ta
E-5 cepheli bir duvara ve bazı önemli noktalara sağlık çalışanlarına teşekkür
pankartları asarak duyarlılığını göstermiş ve sağlık çalışanlarına destek vermiştir.
Sosyal Yardım Komisyonu ise yaptığı çalışmalarla maddi desteğe ihtiyaç duyan
Ordululara ulaşılması için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar
sonucu salgın sürecine ek olarak Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte ihtiyaç
sahibi ailelere ORDEF Yönetim Kurulu olarak anlaşmalı marketler zincirinde
kullanılmak üzere alışveriş çeki verildi. Bu yıl salgın nedeniyle yapılamayan ORDEF
iftarı bütçesi de bu şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmış oldu. Bu yapılırken
de bir ilk gerçekleştirilerek veren elin alan eli görmediği ve sağlık açısından da
güvenli olan böyle bir yol izlendi. Yine ORDEF’e bağlı 55 derneğin bu alanda yaptığı
çalışmalara ilaveten ORDEF üye derneklerinden gelen talepleri de değerlendirerek
İstanbul’un her köşesinde bulunan ihtiyaç sahibi Ordululara ulaştı.
Bizler Ordulu Basın kuruluşları olarak başta bu süreçte bireysel olarak ta çok
fazla gayret gösterdiğini ve yorulduğunu bildiğimiz ORDEF Başkanı Sabri Çelebi’ye
öncelikle tüm Ordulular adına teşekkürü borç biliriz. Yine Sabri Başkanımızla
birlikte yoğun mesai sarf eden ORDEF Genel Sekreteri Ali Yaman Başkanımıza,
Sosyal Yardım Komisyonu Başkanı ORDEF Başkan Yardımcısı Abdullah Güngör
Başkanımıza, Sağlık Komisyonu Başkanı ORDEF Başkan Vekili Av. Abdulkadir
Kacemer Başkanımıza, Hukuk Komisyonu Başkanı ORDEF Başkan Yardımcısı Av.
Lütfullah Hasan Doğruyol Başkanımıza ve tüm komisyon üyeleriyle birlikte destek
ve katkı sunan ORDEF Yönetim Kurulu Üyelerine, bu süreçte Ordulu hemşerilerimizi
yalnız bırakmayan tüm ORDEF Üyesi derneklere ayrı ayrı teşekkür ederiz.
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