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Bir buçuk yıldan fazla bir süredir tüm ya-
şantımızı etkileyen salgın dolayısıyla aslında 
hayatımızda çok şey değişti. Salgının en başın-
da uzmanların hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 
cümlesi bizlere çok anlamlı gelmedi belki ama 
geldiğimiz noktada artık hayatın olağan akışının 
eskisi gibi olamayacağı, en azından yaşanan bu 
sürecin yaratacağı değişimlerin sosyal yaşama 
olan etkisinin devam edeceğini görmekteyiz. 

Öyleyse, salgının etkileriyle ve getirdiği deği-
şimlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. Dikkatli, ted-
birli yaşayarak olağan hayat akışımıza devam 
etmek zorundayız. Aksi takdirde toplum psiko-
lojisi her gün daha da kötüye gitmektedir. 

Bizlerde sosyal yaşamın bizlere yüklediği so-
rumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz. 
Birbirimizden uzun süre uzak kalmanın verdiği 
hasretle ve özlemle yeniden bir arada olabilme-
nin sevincini yaşıyoruz.

Bu amaçla bu yıl organizasyonunu yaptığı-
mız başta Ordu Günleri olmak üzere Zonguldak 
ve Tokat tanıtım günleri için yoğun şekilde geç-
ti. 10. Kez yaptığımız Ordu Tanıtım Günleri’nin 
on yıldır organizasyonunu yapma gururuyla bu 
sene yeniden ilk günkü aşkla bu 10. Günlerimizi 
gerçekleştirdik. Pandeminin oluşturduğu riskler 

ne kadar çoksa bizim azim ve gayretimizde o ka-
dar ondan daha çok. Salgının insanlar üzerinde 
bıraktığı korku ve endişe ne kadar derinse bizim 
hayallerimiz, hedeflerimizde o kadar yüksekler-
de. 

Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 10. Ordu Günleri 
geçmiş günleri aratmayacak bir yoğunlukta geç-
ti. İlk defa düzenlediğimiz Zonduldak günleri 
Zonguldak’lı hemşerilerimizin teveccühü ile çok 
güzel geçti.İkincisini yaptığımız Tokat günleri ise 
ilk yıldan daha fazla çoşku ile geçti.Buradan tüm 
katılımcılarımıza ve bizlerden desteğini egirge-
meyem tüm iştirakçilerimize ve vatandaşlarımı-
za çok teşekkür ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, öncelikle bu süreçte 
hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rah-
met yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu süreçte 
zorda kalan, ekonomik sıkıntılar yaşayan tüm 
vatandaşlarımıza Allah’tan kolaylıklar diliyo-
rum. İnşallah en kısa zamanda bu salgın tama-
men bitecek ve bizler daha güvenli, daha moralli 
bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Hayat 
devam ediyorsa mücadele ve umudumuz devam 
etmek zorunda. Umutluyuz, azimliyiz. Birlikte, 
kol kola bu sıkıntılarında üstesinden geleceğiz. 
Daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle...

Hayat Devam Ediyor

Sezer TURAN

Allah bozgunculuğu lanetlemiştir 

Sezer Turan

MEMLEKETİM ORDU HABER
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Yağışların başlaması, koronavirüs stresi, iş yoğunluğu, evlerde bilgisayar ve ekran başında 
geçirilen uzun süreler, insanların duygu durumunu ve bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. 
Uzmanlar güneşin az göründüğü bu günlerde doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor.

Yağışların etkisi, soğuk 
hava, pandemi kısıtlama-
ları, koronavirüs endişesi, 
evde daha fazla zaman ge-
çirme, hareketsizlik stres 
yükünü artıyor. Sonuç 
olarak bağışıklık zayıflıyor.  

Öncelikle koronadan uzak durmak, tüm önlemlere 
karşın yakalanırsak kolay atlatmak ve kış stresini öte-
leyebilmek için bağışıklık sistemini güçlendirmenin 
önemli olduğunu vurgulayan Muratbey Beslenme 
Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, bunun 
yolunun da sağlıklı beslenmeden geçtiğini söyledi. 
Prof. Dr. Garipağaoğlu, “Güçlü bir bağışıklık sistemi 
için farklı türden ve yeterli miktarda besinlerin tüke-
tildiği bir beslenme alışkanlığı, düzenli uyku, düzenli 
egzersiz ile stresten uzak durmak bunların yanı sıra 
D vitaminini normal düzeyde tutmak gereklidir” 
diye konuştu.

D vitamini ruh sağlığını da etkiliyor

Pandemi nedeniyle evlere kapandığımız kış günle-
rinde, çağımızın en önemli sorunlarından birisi olan 
stresle mücadele etmenin daha da zorlaştığını be-
lirten Garipağaoğlu,  “D vitamini eksikliği, zihinsel 
performansı olumsuz etkileyerek stres, depresyon 
ve anksiyete gibi psikolojik sorunlara yol açabiliyor. 
Stresten uzak kalabilmek ya da başa çıkabilmek ve 
bağışıklık sistemini güçlendirebilmek için C ve D 
vitaminlerinden yararlanılabilir. C vitamini doğal 
yollardan kolayca alınabilir. Hemen her çeşit sebze ve 
meyve, C vitamininden zengindir. Ancak söz konusu 

D vitamini olduğunda durum farklılık gösteriyor. 
Çünkü D vitamininin ana kaynağı güneş ışınlarıdır. 
Besinsel kaynakları son derece sınırlıdır. İlkbahar, 
sonbahar ve yaz aylarında yeterli güneş ışığı maruzi-
yeti ile üretilen D vitamini, vücutta karaciğer ve yağ 
dokularında depolanır. Güneş ışığının olmadığı kış 
aylarında gerekli olan vitamin, bu depolardan sağ-
lanır. Depolar yetersiz ise içinde bulunduğumuz kış 
aylarında D vitamini eksikliği kaçınılmaz oluyor. Bu 
durumda D vitamini takviyesi almak ya da D vitami-
ni ile zenginleştirilmiş besinler tüketmek önemlidir. 
Özellikle yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde 
birçok gelişmiş ülkede uzmanlar tarafından D vita-
mini kullanımı ve D vitaminiyle zenginleştirilmiş 
sağlıklı gıdaların tüketimi öneriliyor” diye konuştu. 

D vitamini deposu peynirler

Muratbey’in birbirinden sağlıklı lezzetleri, D vitami-
ni eksikliğinin giderilmesi ve bağışıklığın güçlendi-
rilmesi için zengin seçenekler sunuyor. Muratbey’in 
D vitamini deposu “Burgu Plus” “Taze Peynir Plus” 
ve “Taze Kaşar Plus” peynirleri ve aynı şekilde ço-
cuklara peyniri sevdirmek için üretilen dünyanın D 
vitamini ile zenginleştirilmiş ilk şekil şekil peyniri 
“Muratbey Misto”, bağışıklığı artırmaya ve günlük 
D vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor.  
Muratbey Plus ve Muratbey Misto ürünlerinin 100 
gramı, 5 mikrogram D vitamini içeriyor. Bu ürün-
lerin sadece 100 gram tüketilmesi ile T.C. Sağlık 
Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberi’nde (TÜBER) 
2 yaş üstündeki tüm bireyler için önerilen günlük D 
vitamini gereksiniminin %33’ü karşılanıyor. 
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 Vali Sonel: 
“DeVletimiz Soğuk kış GünlerinDe De 
 VatanDaşlarımızın YanınDa”

Vali Tuncay Sonel, her hafta Çarşamba günü düzenle-
diği ve vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile 
getirdiği “Halk Günü” toplantısını bugün de gerçek-
leştirdi.

 Kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle 
sorunlarını, şikayetlerini, taleplerini iletmek isteyen 
vatandaşları Valilik toplantı salonunda kabul eden 
Vali Sonel, tek tek dinlediği her vatandaşın kendisine 
ilettiği sorunlara, taleplere çözüm bulmaya, dertlerine 
derman olmaya çalıştı.

 Bugün gerçekleştirilen “Halk Günü” toplantısında 
128 vatandaşımızı dinleyen Vali Sonel, vatandaşların 
kendisine iletmiş olduğu sorunların ve taleplerin gi-
derilmesi noktasında ilgili kurum müdürlerine tali-
matlar verdi.

 “Halk Günü” toplantısında ailesiyle birlikte 
gelen çocukları da unutmayan Vali Sonel, 
verdiği çeşitli hediyelerle onları sevindirdi.

 Vali Tuncay Sonel, “Her Çarşamba günü vatandaşla-
rımızla bir araya gelmeye, dertlerine çözüm bulmaya 
çalışıyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. 
Valiliğimizin kapısı her daim açıktır. Bugün de yoğun 
katılımın olduğu halk günü toplantımızda vatandaş-
larımızın dertlerine çözüm bulmanın mutluluğunu 
yaşadık, onların hayır dualarını aldık” diye konuştu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşların istek ve talep-
lerini dile getirdikleri Halk Günü toplantılarını sürdü-
rüyor.   

  Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Halk Günü 
toplantısında vatandaşlarla tek tek görüşen Vali Tuncay 
Sonel, sağlık, iş, yardım gibi birçok konuda kendisine 
iletilen talep, şikâyet ve sıkıntılara anında çözüm bulur-
ken, toplantıda hazır bulunan ilgili kurum müdürlerine 
de vatandaşların ilettiği sorunların çözümü noktasında 
gerekli talimatları verdi. 

  Korona virüs tedbirlerinin gözetilerek gerçekleştiril-
diği Halk Günü toplantısında toplam 147 vatandaşı 
dinleyen ve ilettikleri sorunlarına anında çözüm bul-
maya çalışan Vali Tuncay Sonel, “Halk gününe katılan 
tüm vatandaşlarımızın bizlere iletmiş olduğu her türlü 
sorunlarına hızlı bir şekilde çalışma arkadaşlarımızla 
birlikte çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Valiliğimizin 
kapısının herkese açık olduğunun buradan bir kez daha 
altını çizmek istiyorum” diye konuştu. 

  Yelda Rahmani, Medine Rahmani Kardeşler, Ka-
nada’da yaşayan kuzenleri Sofia ve Zora Rahmani 
ile birlikte bugün Halk Günü’ne katılarak Vali 
Tuncay Sonel ile tanışmak istediklerini söyleyin-
ce Vali Sonel, gençlerin tanışma isteğini hemen 
yerine getirerek, Rahmani ailesiyle makamda bir 
süre sohbette bulundu. 
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İstanbul’da bulunan Ordulu 
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya geldi. İstanbul ile Ordu arasında bir köprü kur-
duklarını belirten ve Ordulu iş insanlarını ‘zengin kaynaklara sahip’ dediği Ordu’ya yatırım 
yapmaya davet eden Başkan Güler, “Kendi tecrübelerime bakarak söylüyorum Ordu’nun 
bundan sonraki geleceği parlak gözüküyor” dedi.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Ordu Tanıtım Gün-
leri” için İstanbul’da bulunan Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, berabe-
rinde AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve 
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte 
İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Ordulu STK’larla 
bir araya geldi. 

BAŞKAN GÜLER, BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYESİNİN ÇALIŞMALARINI ANLATTI
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı tanı-

tım videosunun gösterimi ile başlayan programda 
konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hayata geçirilen ve planlanan yatırım-
larla ilgili katılımcılara bilgiler verdi. 

BAŞKAN GÜLER, “ÇOK  ZENGİN BİR  İLİZ” 
Ordu’da klasik belediyeciliğin dışına çıktıklarının 

ve önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını 
çizen Başkan Güler, Ordu’nun çok zengin kaynaklra-
sahipolduğuna vurgu yaptı. 

BAŞKAN GÜLER: “ORDU’NUN GELECEĞİ ÇOK PARLAK”
BAŞKAN GÜLER, İSTANBULDA BULUNAN ORDULU 

STK’LARLA BİR ARAYA GELDİ

Başkan Güler, “Ordu’da klasik belediyeciliğin dışına 
çıktık. 2,5 yılda 1300-1400 km yol yaptık. 1000 km 
su hattı inşa ettik, göletler, barajlar yapıyoruz. 
Bunlar bizim için mesele değil. Önemli olan zi-

hinsel dönüşümü yapmak. Yani önce düşünmemiz 
lazım. Düşünen Ordu Üreten Yarışan Ordu. Biz 
büyük kaynaklara sahibiz. Dünyanın hemen he-
men gezmediğim yeri kalmadı. Uzun dönem Enerji 
Bakanlığı yaptım. 94 yılında Cumhurbaşkanımızla 
beraber Büyükşehir Belediyesi’nde önce İSKİ’yi son-
rada İGDAŞ’ı devraldık ve hava kirliliğini çözdük. Su 
problemlerini çözdük. Biz geçmiş tecrübelerimizden 
yola çıkarak şunu gördük. Ordu bazı devletlerden 
büyük. Çok zengin bir iliz, çok zengin bir ülkeyiz. Bu 
kaynaklarımızı ele alırsak kimseye muhtaç olmadan 
önemli adımlar atabiliriz” diye konuştu. 
“ORDU’NUN GELECEĞİ ÇOK PARLAK” 
Ordu’nun geleceğinin çok parlak olduğunu ifade 

eden ve İstanbul’da bulunan Orduluları Ordu’ya ya-
tırım yapmaya davet eden Başkan Güler, “Biz buraya 
sizlerle bir özlem ve hasret gidermek için geldik. 
Sizlerle istişare ederek 1 saat 15 dakika uzaklıktaki 
Ordu’ya, buradaki başarılarınızı, dürüstlüğünüzü, 
ahlaki değerlerinizi ve erdemli davranışlarınızı ge-
tirin ve biz bir birliktelik sağlayalım. Yatırımlarımız 
için her şey var. Kaynaklarımız çok zengin. Kendi 
tecrübelerime bakarak söylüyorum. Ordu’nun bun-
dan sonraki geleceği parlak gözüküyor. Burada bizim 
yapacağımız şey hepimiz bir birimize yardımcı ola-
lım. Gölgeden duranın gölgesi olmaz. Önce kendi-
mizle tanışalım. Olduğumuz şartlarda devam etme-
yelim. Hepimizin içinde uyandırılmayı bekleyen bir 
dev var. Ordu’da bu fazlasıyla var. Bunu yapalım ve 
edilgen değil etkin olalım. Reaksiyonel değil aksiyo-
nel olalım. Tüm bu çalışmalarımızı birlikte yapma-

Başa Dön
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mız mümkün. Bizim artık eksiğimiz yok fazlamız var. 
Kenti ile İli ile gurur duyan bir topluluk halindeyiz ve 
bunu daha güzelleştirelim” şeklinde konuştu. 

MİLLET VEKİLİ YEDİYILDIZ:  
“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ 
DR. MEHMET HİLMİ GÜLER, ORDU’YA 
YENİ BİR ÇEHRE KAZANDIRDI” 
Toplantıda konuşan AK Parti Ordu Milletvekili 

Şenel Yediyıldız ise konuşmasında, Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Or-
du’ya yeni bir çehre kazandırdığını belirtti. Başkan 

Güler’in belediyeciliği çok iyi bildiğini kaydeden 
Yediyıldız, “Ordu’ya yeni bir çehre kazandıran, 
belediyeciliğin ne demek olduğunu genişçe anla-
tan, Ordu’da belediyecilik anlamında ne yapılması 
gerekiyorsa yapan, sıkıntıları çözmek adına çalışan, 
gerçekten samimi, iyi duygularla kendi memleketine 
kendi insanına değer veren Büyükşehir Belediye Baş-
kanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Diğer yandan 
bizleri bir araya getiren ve bugün bize ev sahipliği ya-
pan Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz Köken’e 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

 
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI 
DENİZ KÖKEN’DEN TEŞEKKÜR 
Programın ev sahipliğini yapan Eyüpsultan Belediye 

Başkanı Deniz Köken’de bir selamlama konuşması 
gerçekleştirdi. Bir arada olmaktan mutluluk duyduk-
larını ifade eden Köken, katılım sağlayan herkese 
teşekkürlerini iletti. 
Düzenlenen program yapılan protokol konuşmala-

rının ardından son buldu.

Başa Dön
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Ordu’da Ulubey Belediyesi’nin Sayacabaşı’nda inşa ettiği bungalov evler inşaatı son aşamada

   Ulubey Belediyesi tarafından ilçenin turizm böl-
gesi olan Sayacabaşı mevkisinde inşa edilen Bunga-
lov evlerin inşaatı son hızla sürüyor. Ulubey Belediye 
Başkanı İsa Türkcan, ilçenin doğal güzelliklerini 
ortaya çıkaracak, turizmi canlandıracak projeleri-
mizi hayata geçirmeyi sürdürdüklerini belirterek, 
“Bölgemizin doğal zenginliği olan yeşil alanları en iyi 
şekilde değerlendirmek adına çalışmalarımız de-
vam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Ulubey Belediyemize devredilen Sayacabaşı A Tipi 
Mesire Alanını yeniden hayat geçirmek için çalışma-
larımıza devam ediyoruz” dedi. 
  Burada yeni bir sosyal yaşam alanı inşa ettikleri-

ni kaydeden Başkan İsa Türkcan, “Sosyal tesisleri, 
piknik alanları, çocuk oyun grupları ve Bunga-
lov evleriyle hemşehrilerimiz ve ilçemize gelecek 

misafirlerimiz için doğayla baş başa, keyifli vakitler 
geçirebilecekleri güzel bir sosyal yaşam alanı olacak 
olan Sayacabaşı Mesire Alanı ve Sosyal Tesisler 
projemizde sona yaklaşıyoruz. Proje kapsamında 
hemşehrilerimiz ve kıymetli misafirlerimizin doğ-
tayla başbaşa vakit geçirebilecekleri, konforlu bir 
şekilde konaklama imkanı bulabilecekleri Bunga-
lov evlerimizin inşaat çalışmaları tamamlanmak 
üzeredir. Çevre düzeni ve peyzaj çalışmalarını da 
tamamlayarak Sayacabaşı Mesire Alanı'mızı halkı-
mızın hizmetine açacağız.” diye konuştu. 
  Başkan Türkcan, ilçe turizmine ciddi katkılar 

sunacak Sayacabaşı Mesire Alanı ve Sosyal Tesisleri 
projesinde desteklerini esirgemeyen Ordu Büyük-
şehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e 
Ulubey ilçesi adına teşekkür etti.

ULUBEY’DE TURİZM
 CANLANIYOR

ULUBEY’DE TURİZM
 CANLANIYOR
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BU OKULUN İSTİNAT DUVARI
 KİTAP OKUMAYA TEŞVİK EDİYOR  

  Ordu’da bulunan Haki Yener İlkokulu’nun 
istinat duvarındaki kitaplık dekoru, öğren-
cilerin kitap sevgisi kazanmasına yardımcı 
oluyor   
   Okul Müdürü Levent Özzengin:   
  “Amacımız öğrencilerimize kitap sevgisini 

aşılamak, çocuklar burada kitap okumaktan 
son derece mutlu”

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan Haki Yener 
İlkokulu’nun bahçesinde bulunan istinat duvarla-
rındaki kitaplık dekoru, öğrencileri kitap okumaya 
teşvik ediyor. Öğrenciler, dekor önünde açık alanda 
düzenlenen kitap okuma etkinlikleri ile hem kitap 
sevgisi kazanıyor hem de açık alanda eğlenceli bir 
şekilde kitap okuyor.   
  Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan Haki Yener 

İlkokulu’nun istinat duvarı, diğer okullara bakıldı-
ğında biraz farklı. Okulun istinat duvarının öğren-
ciler tarafından görünen tarafı, Ordu Büyükşehir Be-
lediyesi’nin desteği ile beton zeminden kurtarılarak, 
kütüphaneyi andıran kitaplık dekoru ile donatıldı. 
  Öğrencilerin çok beğendiği dekor, görsel olarak 

farkındalık oluşturduğu gibi öğrencilerin kitap oku-
ma sevgisinin artmasını da sağlıyor. Okul yönetimi 
tarafından her sınıf için belirlenen saatlerde öğren-
ciler, bu dekorun önünde kitap okuyarak, eğlenceli 
vakit geçiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
yaptırılan ve içerisinde yaklaşık 2 bin adet kitap ile 
zeka oyunlarının bulunduğu kütüphane, minik öğ-
rencilerin eğlenerek öğrenmelerine yardımcı oluyor. 
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 “Çocuklarımız Burda Kitap Okumaktan Çok Mutlu” 
  Haki Yener İlkokulu Müdürü Levent Özzengin, bu 

dekoru öğrencilerin çok sevdiğini belirterek, “Biz, 
eğitimciler olarak çocuklarımıza kitap okuma alış-
kanlığı kazandırma, kitap sevgisi aşılama yönünde 
Haki Yener İlkokulu olarak çok büyük önem veriyo-
ruz. Bu kapsamda, Ordu Büyükşehir Belediyemiz ta-
rafından okulumuzun giriş kısmında bulunan istinat 
duvarına çok güzel bir kitap dekoru çalışması yapıldı. 
Çocuklarımız bu alanda kitap okumaktan son derece 
mutlular” dedi. 
“Amacımız Öğrencilerimize Kitap Sevgisini Aşılamak” 
  “Öğretmenlerimiz rehberliğinde haftanın belirli 

günlerinde her sınıfımızda kitap okuma saatleri var. 
Öğretmenlerimiz bu saatlerde öğrencilerimizi bu 
alana getirerek, kitap okuma etkinliği yaptırıyorlar” 
diyen Müdür Levent Özzengin, “Çocuklarımız da 
görselliği güzel ve farklı alanda kitap okumaktan çok 
mutlu oluyorlar. Amacımız, çocuklarımıza küçük 
yaşlardan itibaren kitap alışkanlığını ve sevgisini aşı-
lamak. Bu anlamda gerçekten bu yapılan dekor bize 
çok katkı sağladı. Aynı zamanda velilerimiz de çok 
memnunlar. Sınıf ortamında kapalı ortamda kitap 
okumaktansa, açık havada bu etkinliği yapmalı çok 

daha faydalı diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. 
“Sadece çocuklara değil, velilerimize de kitap 
sevgisini aşılamaya çalışıyoruz” 
Öncelik olarak öğrencilere kitap sevgisini aşılamaya 

çalıştıklarını ancak velileri de ‘Okuyan çocuk, okuyan 
aile’ projesi kapsamında kitap okumaya teşvik ettik-
lerini ifade eden Özzengin, “Anne ve babalarımız ile 
kitap okuma etkinlikleri düzenliyoruz. Bu kapsamda 
yarışmalar da düzenleniyor. Zaten amacımız, çocuk-
larımıza kitap sevgisi kazandırmak. Aynı zamanda 
Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ile okulumuza 
zenginleştirilmiş kütüphane yapıldı. Yine bu kütüp-
hanemize çocuklarımız zeka oyunları, bilgisayarlar 
ve yaklaşık 2 bin tane kitabın bulunduğu alanda çok 
güzel bir zaman geçiriyorlar, mutlu oluyorlar. Zaten 
amacımız da çocuklarımızın geldikleri okulda mutlu 
olmalarını sağlamak ve kitap okuma alışkanlıklarını 
kazandırmaktı. Bu anlamda, Ordu Büyükşehir Bele-
diye başkanımıza ve İl Milli Eğitim müdürümüze çok 
teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. 
Kitap dekorlu alanda kitap okumaktan son derece 

mutlu olduklarını, açık havada böyle bir etkinliği ger-
çekleştirmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden öğ-
renciler, herkesin kitap okuması gerektiğine değindiler. 
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Korgan Orman İşletme Şefliği 
tarafından, ilçenin ana caddelerinde 
bulunan bahçe duvarlarına, sosyal 
medya içerikli karikatür ve fotoğraf-
ların çizilmesi için çalışma başlatıldı. 
Karikatür ve resim sanatçısı Mehmet 
Duru tarafından duvarlara çizilen 
resim ve karikatürler ile orman ve 
ağaçların önemi, bilinçsiz şekilde 
kesilen ağaçların doğaya verdiği 
zararlar gibi konular, insanlara 
renkli görseller ile anlatıldı. İnsan-
lara, orman ve ağaçların önemi 
aşılayarak, bu konularda daha çok 
bilgi edinmeleri adına düzenlenen 
etkinlik, vatandaşların da ilgisini 
çekerken, özellikle çocukların 
dikkatlerinden kaçmadı. 
  Çizilen resim ve karikatürler ile 

çocuk ve yetişkinlerin, eğlenceli 
bir şekilde orman ve ağaçların 
önemi konusunda bilinçlendiril-
mesi hedefleniyor. 

Bahçe Duvarlarına Çizilen Karikatür
İle Ormanların Önemi Anlatıldı 
Ordu’nun Korgan ilçesinde bahçe duvarlarına çizilen karikatürler ile orman ve ağaçların 

önemine dikkat çekildi.   
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Sarıyer Ordulular Derneği (SAODER), 
olağan genel kurulunu üyelerinin ve misa-
firlerin katılımıyla Karadeniz Vakfı’nda 
gerçekleştirdi. Kongre öncesi yöresel yemek 
ikramı yapıldı ve Sarıyer Ordulular Der-
neği tarafından hazırlanan resim sergisi 
katılımcılar tarafından ziyaret edildi.

SARIYER ORDULULAR’DA
 GÖREV DEĞİŞİMİ

Kongreye, ORDEF Genel Başkanı Sabri Çelebi, 
Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Aksu, , 
AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kur-
şun, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, 
MHP Sarıyer İlçe Başkanı Hakan Başpınar, İYİ 
Parti Sarıyer İlçe Başkanı Mustafa Yazıcı, Kilyos 
Muhtarı Yüksel Dalmış, AK Parti Meclis Üyeleri 
Ergin Durdu, Şeref Özalp, ORKAÇDER Başkanı 
Cengiz Aydemir, İstanbul Ordulular Dernek Baş-
kanı Murat Şahin, Korganlılar Dernek Başkanı Se-
zayi Çamurlu, STK temsilcileri, dernek başkanları 
ve dernek üyeleri katıldılar.
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlayan 
kongrenin divan başkanlığını Korgan Dernekler Fede-
rasyonu Başkanı Fatih Yeşilçayır yaptı. Sarıyer Ordulular 
Derneği’nin Ali Yaman Başkanlığındaki faaliyet raporu 
ve gelir gider tablosu üyelerinin oyları ile ibraz edildi. 
Ardından tek liste halinde gerçekleşen kongrede, Sarıyer 
Ordulular Derneğinin yeni başkanı Burhan Uzan oldu.

Dilek ve temenniler bölümünce protokol konuşma-
ları gerçekleşti. İki dönemdir dernek başkanlığını 
yapan Ali Yaman, bu süre içerisinde kendisine ve 
yönetim kurulu arkadaşlarına destek veren herkese 
teşekkür ederek tüm misafirlere hoş geldiniz dedi.

Dernek Başkanı seçilen Burhan Uzan, yönetim kuru-
lu üyeleri ile birlikte sahneye çıkarak yaptığı teşekkür 
konuşmasında, “Genel kurulumuz, Ordumuza, Sarı-
yer’de yaşayan hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. 
Güveninize layık olabilmek için yönetim kurulu ar-
kadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışacağız” dedi.

Kongrenin ardından tüm katılımcılar ile birlikte ha-
tıra fotoğrafı çekildi.

Burhan Uzan kimdir?

1962 Ordu Korgan doğumlu ilkokulu Korgan Yeni-
pınar da bitirdi 1971’de meslek hayatına girmek için 
İstanbul’a geldi meslek hayatı devam ederken Beyoğ-
lu Meslek Lisesi’nin dışarıdan bitirdi 1980’de de ken-

di Tekstil işyerini açtı 1982’de askerliğini Jandarma 
Komando çavuş olarak yaptı ilk dernekçilik hayatına 
İstanbul Ordulular derneğinde başkan yardımcılığı 
ile başladı daha sonra sırasıyla İstanbul korganlılar 
Derneği iki dönem başkanlığını yaptı Ordu sanayici 
ve İşadamları Derneği’nde başkan yardımcılığı Yeni-
köy spor kulübünde başkan yardımcılığı Ferahevler 
spor kulübünde başkan yardımcılığı Yeniköy Bağlar 
Spor Kulübü Başkanlığı Sarıyer Esnaf ve Sanatkarlar 
Derneği Başkanlığı köy derneği başkan yardımcılığı 
Sarıyer Ordulular Derneği başkan yardımcılığı gö-
revlerini yaptı Sarıyer’de engelliler komisyonu nu 
kurarak birçok engellinin imkanlardan faydalanma-
sını sağladı şu anda İstanbul Engelliler Koordinas-
yon Merkezi başkan yardımcılığı görevini devam 
ettiriyor evli ve 3 çocuk babası
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 Özşahin Ambalaj firma sahibi hemşe-
rimiz, iş insanı Uygun Şahin ve eşi Nurcan 
Şahin’in biricik oğulları Uyguncan Şahin’in 
sünnet düğünü Başakşehir Laviva Garden 
Havuz Başı davet salonunda gerçekleşti. 
Mehteran takımı eşliğinde önce doğup büyü-
düğü sokaklarda gezdirilen Uyguncan, daha 
sonra yine Mehteran Ekibinin Marşları eşli-
ğinde salona getirildi. 
 Düğüne, ailenin dost, akraba ve yakınların-

dan oluşan büyük bir kalabalık katıldı. Hem iş dün-
yasından, hem sivil toplum örgütlenmelerinden, hem 
siyaset hem de basın camiasından birçok isim yağan 
yağmura rağmen sünnet merasimini teşrif ettiler. 
 Genç ve başarılı hemşerimize ve eşine hayırlı 

olsun dileklerimizi iletirken Allah Uyguncan’ın mü-
rüvvetini de göstersin dileğinde bulunuyor sağlıklı ve 
huzurlu uzun bir yaşam diliyoruz. 

UYGUNCAN SÜNNET OLDU
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 Ordulu Ahmet Çiçek, yaklaşık 15 yıldır profesyonel olarak ahşaptan mutfak gereçleri üretiyor   

Ordu’da, geçirdiği trafik kazası sonrası belinden 
aşağısı tutmayan 46 yaşındaki Ahmet Çiçek, merak 
üzerine başladığı ahşaptan eşya üretimini yaklaşık 15 
yıldır profesyonel olarak sürdürüyor.   
  Altınordu ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ahmet 

Çiçek, İstanbul’da bulunan bir yatak fabrikasında 
çalıştığı esnada, 2001 yılında memleketi Ordu’ya izne 
geldi. Burada geçirdiği trafik kazası sonrası belinden 
aşağısı felçli kalan Çiçek, merak üzerine ahşaptan 
kaşık gibi eşyalar yapmaya başladı. Zamanla kendisi-
ni geliştiren Çiçek, sıkı lif yapısıyla şişme yapmayan, 
kolay çatlamayan ve bakteri üretmemesi gibi özellik-
leri bulunan şimşir ağacından kaşık ve merdane gibi 
ürünlerin yanı sıra özel istek üzerine de çalışmaya 
başladı. Zamanla evinin alt katındaki alanı atölyeye 
çeviren Çiçek, çoğunluğunu kış aylarında ürettiği eş-
yaları, yaz aylarında Altınordu’da sahil bandında sa-
tıyor, kimi zaman il dışına fuarlara da gidiyor. Çiçek, 
çalışma azmi ile çevresindekilere de örnek oluyor. 

 "İstanbul'a fuarlara da gidiyorum" 
  Trafik kazası geçirdikten sonra ahşap ürünlere 

merak saldığını ve bunu bir uğraş haline getirdiğini, 
insanların özel taleplerine göre de ürünler yaptığını 
belirten Çiçek, “Evimin altına küçük bir atölye kur-
dum.  Üretimi orada yapıyorum, kış aylarında sürekli 
olarak üretim yapıp, yaz aylarında 3-4 ay kadar bura-
da satıyorum. Burada sezon bitince İstanbul’a gidiyo-
rum ve fuarlarda satıyorum. Çeşit olarak farklı farklı 
yaklaşık 15 çeşit ürün yapıyorum ama harici olarak 
ahşap ne olursa hepsini yapabiliyorum” dedi.  

  “Ellerim tuttuğu sürece her şeyi yaparım” 
  “Bizim gibi veya sağlam olup sokaklarda dilencilik 

yapanlar var, ben ona çok karşıyım” diyen Ahmet 
Çiçek, “Hem kafamı dağıtmak, hem de huzur bulmak 
istedim. Gayet de iyi yaptım, sağlam insanların yapa-
bileceği tüm işleri yapabilirim. Ellerim tuttuğu sürece 
her şeyi yaparım. Bunun için hiçbir eğitim almadım 
ve merakımla başladım, tavsiyeler aldım ve kendimi 
geliştirdim. Ordu’da bu şimşir kaşık işini yapan sade-
ce ben varım. Ahşap ile uğraşmak hele de şimşir ile 
uğraşmak çok güzel. Bunu oymak ve bu hale getirmek 
ayrı bir sanat. Şimşir kaşığı yapmak büyüklüğüne göre 
40 dakika kadar sürebiliyor” şeklinde konuştu.

 EL EMEĞİ AHŞAP ÜRÜNLERİ YAPARKEN
 'ENGELLERİ' AŞIYOR 

 Kurduğu atölyesinde 
üretimini kendisi yapan 
Çiçek, çalışma azmi ile 

de örnek oluyor. 
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‘ŞELALELER ŞEHRİ ORDU’ ATLAS 
DERGİSİNDE

Geçtiğimiz aylarda Şelaleler Şehri Ordu Dernek Başkanı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz’ın 
özel davetlisi olarak Ordu’ya gelen, Türkiye’nin en saygın gezi dergisi olan Atlas dergisinin 
foto muhabiri ve editörleri, Şelaleler Şehri Ordu’da “Şelaleler Şehri Ordu” ve “Şelaleler Yolu” 
isimini verdikleri çalışmayı, Atlas dergisi Aralık sayısında geniş yer verdi.

Mevsimi” olduğunu vurguladı.
309 şelale keşfettik, tescilledik. 
Projenin 6 aydır devam ettiğini 

ifade eden Profesör Doktor Meh-
met Yılmaz:
“7 ayda 309 şelale keşfettik. En gü-

zel tarafı da 19 ilçenin tamamında 
şelale olması ve Türkiye’de ilk ve tek 
olması. Binlerce şelale keşfedilmeyi 
bekliyor.
Muhtarlarımızdan, mahallele-

rimizden, Ordu’nun çeşitli yerle-
rinde yaşayan yurttaşlarımızdan 
gelen şelale fotoğraflarını görseniz 
hayran kalırsınız. Gidemediğimiz 
için, tescil edemediğimiz için en-
vantere kayıt etmiyoruz ama önü-
müzdeki yıllarda binlerce şelalesini 
keşfetmiş olacağız. Ordu şelaleleri 
ile marka olacak. Ordu şelaleleri 
ile dünyada ve Türkiye’de tanına-
cak. 2023’te patlama bekliyoruz.”

Şelaleler şehri Ordu Derneği 
tarafından Çaybaşı İlküvez Cuma-
çayı’nın üzerinde bulunan 20’den 
fazla şelalelerin olduğu vadi için 
hazırlanan “Şelale Yolu Projesi” der-
gi tarafından gündeme getirildi.
Konu ile ilgili sosyal medyasın-

dan bir açıklama yapan Şelaleler 
Şehri Ordu Dernek Başkanı Profe-
sör Doktor Mehmet Yılmaz: 
Ordu’yu her yönüyle markalaş-

tırmaya ve tanıtıma devam edi-
yoruz. Bu “Şelaleler Yolu” bizim 
için önemli ve Türkiye’de olmayan 
bir proje. Dernek yönetimi olarak 
böyle bir karar aldık. Bir Şelale 
Yolu projesi yapalım diye dernek 
üyesi arkadaşlarımız da İpekyolu 
Şelaleleri’ni uygun görünce projeyi 
İlküveze hazırladık.

6 Ayda 6 Proje.
Profesör Mehmet Yılmaz Şelale-

ler Şehri Ordu Projesi’ne başlayalı 
yaklaşık 6 ay oldu. 6 ayda 6 proje 
hazırladıklarını; bunlardan birinci-
sinin “Şelaleler Şehri Ordu”, ikinci-
sinin “İpekyolu Şelaleleri”, üçün-
cüsünün “Şelaleler Şehri Ordu’da 
Sonbahar”, dördüncüsünün “Şelale 
Yolu”, beşincisinin örneği 6’sın-
da hazır. Önümüzdeki günlerde 
lansmanının yapılacağı “Şelaleler 
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Fatsa Belediyesi tarafından düzenlenen 2. 
Amatör Olta İle Balık Avı Yarışması sona 
erdi Ordu’nun Fatsa Belediyesi tarafından 
düzenlenen ve yaklaşık 150 amatör balıkçının 
katıldığı olta ile balık avı yarışması sonlandı. 
Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yarış-
manın bölge sınırlarını aştığını, farklı iller-
den de katılım olduğunu söyledi.   

 Ordu’nun Fatsa Belediyesi tarafından düzenlenen 
ve yaklaşık 150 amatör balıkçının katıldığı olta ile 
balık avı yarışması sonlandı. Belediye Başkanı İbra-
him Etem Kibar, yarışmanın bölge sınırlarını aştığını, 
farklı illerden de katılım olduğunu söyledi.   
  Fatsa Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 

2’nci Amatör Olta İle Balık Avı Yarışması sona erdi. 
Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek balık avı yarışmasına, 
çevre il ve ilçelerden yaklaşık 150 amatör balıkçı katıl-
dı. Toplamda 3 gün süren etkinlikte amatör balıkçılar, 
Karadeniz’in hırçın dalgaları arasında oltasını denize 
bırakarak, gün boyunca heyecanlı bir bekleyiş yaşadı. 
Yarışmanın ödülüne sahip olabilmek adına çaba sark 
eden balıkçılar, saatlerce en büyük balığı yakalamak 
için uğraştı. Bazı balıkçılar, umduklarını bulamasalar 
da balık avında oltasına takılan 31,8 santimetre büyük-
lüğündeki lüfer balığı ile Fethullah Dizen birinci, 22 
santimetre çinakop balığı ile Okan Yeter ikinci ve 21,5 
santimetre çinakop balığı ile Haki Yücetepe üçüncü 
oldu. Dereceye girenlere kupa ve olta ödülleri, Fatsa 
Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Belediye Başkan 
Yardımcısı Ruhi Özbay ve İlçe Tarım ve Orman Müdü-
rü Vedat Aydoğan tarafından taktim edildi. 

  “Yarışmamız Bölge Sınırını Aştı” 
  Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, bu yıl 

yarışmaya yaklaşık 150 amatör balıkçının arasında farklı 
illerden de katılımın olduğunu söyledi. Yarışmanın 
bölge sınırlarını aşmasının mutluluk verici olduğunu 
ifade eden Başkan Kibar, “Balık avı yarışmamızı daha da 
büyüterek festival tadında düzenlemeyi arzu ediyoruz. 
Balıkçılarımız denizde umduklarını bulamasalar da, üç 
gün boyunca eğlenceli ve hoş bir vakit geçirdi. Fatsa’mı-
zın balık turizminin gelişmesine ve şehrimizin tanıtımı-
na katkı sağlayan yarışmamızı her sene düzenli olarak 
organize etmeyi düşünüyoruz. Üç gün süren yarışma-
mıza katılım gösteren amatör olta balıkçılığına gönül 
vermiş balıkçılarımıza ve organizasyonda emeği geçen 
ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN KİBAR: 
“AMATÖR OLTA BALIK YARIŞMAMIZ, BÖLGE SINIRLARINI AŞTI”
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info@saraycelikyapi.com 

saraycelikyapi

Yavuz Selim Mah. Ankara Cad. 402 Sok. No:6  Gebze / KOCAELİ
Tel:  0 (262) 743 31 33   Fax:  0 (262) 743 31 33
GSM:  0 (532) 625 22 29  -  0 (535) 410 71 84 

www.saraycelikyapi.com

Satış Ofisi  & Fabrika:

Eski Kızılcakese Mah. Yalı Sok. No; 44/3 Ünye / ORDU
Tel:  0 (452) 346 34 47   GSM:  0 (543) 599 54 67

Karadeniz Bölgesi Satış Showroom Alanı:
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ÇAMBAŞI KIŞ FESTİVALİ 
YOĞUN KATILIM İLE GERÇEKLEŞTİ
Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda düzenlenen 16’ncı 
Çambaşı Kış Festivali’ başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 
“İki güne çıkardığımız festivale gösterilen ilgi bizleri mutlu etti. Tüm vatandaşlarımızı yarın 
Çambaşı Yaylası’na bekliyoruz” dedi. 

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Hilmi Güler’in “3 ay değil 
12 ay Ordu” sloganıyla başlattı-
ğı çalışmalar sonrası Ordu’da 
dört mevsim dolu dolu ge-
çiyor. Bu kapsamda Ordu 
Büyükşehir Belediyesi ile Ka-
badüz Belediyesi’nin organize 
ettiği 16’ncı Çambaşı Kış Festivali 
renkli görüntülerle başladı. 

Dolu dolu geçen festivalin ilk gününde kar heykel 
çalıştayı, köy seyirlik oyunları, halk oyunları gös-
terisi, kar güreşi, off-road yarışları, amatör kızak 
yarışları, kayak yarışları düzenlendi. Festivale katılan 
vatandaşlara, patates, turşu, pancar çorbası, çay ve 
kahve ikramında bulunuldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi 
Güler’de festivalin ilk günü Çambaşı Yay-

lası’na giderek vatandaşların coşkusuna 
ortak oldu. 

“Herkesi Çambaşı Yaylası’na Bekliyoruz”

Başkan Güler burada yaptığı açıklamada, 
“Burası bir tabiat harikası. Bu yıl 16. sını 

düzenlediğimiz Çambaşı Şenlikleri’ne yük-
sek katılım olduğunu gördük ve şenlikleri iki 

güne çıkardık. Bugün bizlerde Çambaşı’nda konakla-
yarak çoban ateşi yakacağız. İki gün boyunca gerçek 
anlamda bir festival gerçekleştireceğiz. Yarın da bura-
da bir konserimiz olacak. Tüm hemşerilerimizi yarın 
Çambaşı Yaylası’na bekliyoruz” diye konuştu. 
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ORSİYAD, KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
Kısa adı ORSİYAD olan Ordulu Sanayici Yönetici ve İş Adamları Derneği, pandemi ara-
sından sonra programlarına kaldığı yerden devam ediyor. Pandemi öncesi sık sık Ordulu 
İş İnsanlarını siyaset ve bürokrasinin önemli isimleriyle bir araya getiren ORSİYAD, bu 
amaç doğrultusunda, Eyüp’te bulunan İnsan ve Medeniyet Hareketinin genel merkezinde, 
Bahariye Mevlevihanesinde bir program düzenlendi. Programın onur konuğu Dışişleri Ba-
kan Yardımcısı Ordulu Yavuz Selim Kıran idi.

Programa, Kıran ile birlikte İnsan ve Medeni-
yet Hareketi Başkanı Mehmet Güney, ORSİ-
YAD Başkanı Zeki Bakar, Gaziosmanpaşa Kay-
makamı Numan Hatipoğlu, ORSİYAD üyesi iş 
insanları ve misafirler katıldılar. 

Akşam yemeğinin ardından program ORSİ-
YAD Başkanı Zeki Bakar'ın açılış konuşması ile 
başladı. Bakar konuşmasında, salgın nedeniyle 

verilen uzun bir aranın ardından yeniden bir arada olmak-
tan dolayı duyduğu sevinci ve heyecanı anlatarak yaşadığı 
mutluluğu dile getirdi ve tüm konuklarına hoş geldiniz di-
yerek teşekkür etti. 

 Programın onur konuğu, Ordulu hemşerimiz Dışişleri Ba-
kan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise Türkiye'nin iç ve dış 
politikası ile ilgili bilgilendirme konuşması gerçekleştirdi. 
Özellikle dış politika alanında yoğun gündem hakkında 
bilgiler veren Kıran, Türkiye’nin milli savunma alanında 
geldiği noktaya dikkat çekerek gelecek günlerin geçmiş 
günlerden çok daha güzel ve güçlü bir Türkiye’ye hazır ol-
ması gerektiğini belirtti. 
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KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI  
4 BELGE İLE TAÇLANDIRILDI

Eyüpsultan Belediyesi tarafından daha önce 2019 
yılında Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları başlatıl-
mış, çalışmalar neticesi 2020 yılında ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi ile ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi belgeleri alınmıştı.

Son olarak, büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdürü-
len çalışmalar neticesi alınan ISO 45001 ve ISO 31000 
belgeleriyle birlikte Eyüpsultan Belediyesi’nin kaliteli 
hizmet anlayışı 4 belge ile taçlandırılmış oldu.

Belgelerin teslimi için Eyüpsultan Belediyesi Fuaye 
Alanı’nda bir program düzenlendi.

Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken 
ile birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüp-
sultan Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.

“Çalışanımız Bizim İçin Çok Önemli”

Başkan Deniz Köken alınan belgelerle ilgili yaptığı 
değerlendirmede, “1 yıl gibi uzun bir süreçte ger-
çekleştirilen çalışma neticesi aldık belgeleri. Burada 

aslında çalışanın iş güvenliğine dikkat çekmeyi, ça-
lışana ‘İş sağlığı daha önemli’ demeyi amaçlıyoruz. 
Bazen iş yaparken kendimizi kaybediyoruz. Çalışanı-
mız bizim için çok önemli, bu yüzden bu çalışma çok 
önemliydi” dedi.

“İstanbul’a Örnek Olacak”

Kaymakam İhsan Kara ise yaptığı konuşmada, “İş gü-
venliği ve sağlığı gerçekten çalışanları düşünen, onları 
önemseyen önemli bir çalışmadır. Bundan dolayı Sayın 
Başkanımızı ve emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik 
ediyorum. Eyüpsultan Belediyemizin bu çalışmayla da 
İstanbul’a örnek olacağını değerlendiriyorum” dedi.

Başkan Deniz Köken’e belgeleri, bağımsız uygunluk 
değerlendirme kuruluşu yetkilisi Gülsaran Ağaoğlu 
takdim etti.

Iso 45001 Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardıdır. 
Standart, çalışanlara yönelik hastalık, yaralanma, 
kaza gibi işle ilgili riskleri belirlemeyi ve önleyici ted-
birler yardımıyla bunlardan kaçınmayı amaçlamak-
tadır.

ISO 31000 Nedir?

Risk Yönetimi için ISO kurumu tarafından basılmış yayın-
lanmış Uluslararası bir standarttır. Standardın amacı risk 
yönetimi ile ilgili genel metodoloji ve kuralları sağlamaktır.
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KİTAP OKUYARAK KAZANDIRAN YARIŞMA:

OKUMAK GÜZELDİR
Eyüpsultan Belediyesi’nin, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, 
Türk Dili ve Edebiyatı’nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak için “Okumak Güzeldir” sloganı 
ile her yıl geleneksel olarak düzenlediği kitap okuma yarışmasına başvurular başladı.

Yarışma İçin Son Başvuru Tarihi  27 Mayıs 2022 Salı

Bu yıl İstiklal Harbi Zaferi’nin 100. yılına özel olarak 
gerçekleştirilecek olan yarışmaya katılım için son 
başvuru tarihi 27 Mayıs 2022 Salı saat 17:00.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, belediyenin inter-
net sitesinde yayınlanan yarışma başvuru/üyelik for-
munu doldurmaları gerekiyor.

Yarışma 28 Mayıs 2022 Cumartesi Günü Yapılacak

Katılımların ücretsiz olduğu, yaş sınırlamasının bu-
lunmadığı yarışma, belediyenin internet sitesi üze-
rinden 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü 21:00 – 21:50 
saatleri arasında yapılacak.

Bu Senenin Kitapları

Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar Eyüpsul-
tan Belediyesi tarafından belirlenen Türk Edebiyat 
dünyasının önemli eserleri arasında yer alan Mithat 
Cemal Kuntay’ın “Üç İstanbul”, Falih Rıfkı Atay’ın 
“Zeytin Dağı”, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Sahnenin 
Dışındakiler”, Kemal Tahir’in “Yorgun Savaşçı”, Ta-
rık Buğra’nın “Firavun İmanı” isimli 5 kitabı kendi-
leri temin ederek okuyacak.

Kaybedeni Olmayan Yarışmanın Ödülleri

Yarışmada dereceye girenleri muhteşem ödüller bek-
liyor. Birinciye 7 bin 500 TL ve dizüstü bilgisayar, 
ikinciye 5 bin TL ve tablet, üçüncüye 3 bin TL ve tab-
let, yarışmaya başvuran Eyüpsultanlılar arasında 1.’ye 
fotoğraf makinası, dereceye giren ilk 25’e 1.000 TL 
kitap hediye çeki, dereceye giren ilk 100 Eyüpsultanlı 
yarışmacıya 2 kişilik boğaz turu, dereceye giren ilk 
150 kitapsevere ise Müze Kart verilecek.

Sınav Kaç Dakika Sürecek, Kaç Soru Sorulacak?

Bu beş önemli eseri de okuyan katılımcılara online 
olarak yapılacak yarışmada her kitap için 10 çoktan 
seçmeli seçenekli toplam 50 soru sorulacak. Sınav 
süresi 50 dakika olan yarışmada katılımcılar inter-
neti olan bir bilgisayar, tablet, PC veya akıllı tele-
fondan belediyenin internet sitesi üzerinden sisteme 
giriş yaparak katılabilecekler.
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3.

Başvuru şartları için
 https://yarisma.eyupsultan.bel.tr/ 

İlk 25’e 1.000 tl  Kitap Hediye Çeki
ilk 150’ye Müze Kart

Dereceye Giren

Üçüncüye

3.000 TL
+ TABLET

İkinciye

5.000 TL
+ TABLET

Birinciye

7.500 TL
+ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

EYÜPSULTAN’a
Özel Hediyeler

Birinciye Fotoğraf Makinası
İlk 100’e çift kişilik Boğaz Turu

‘un katkılarıyla

Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak 
Sınav sonuçları 8 Haziran 2022 Çarşamba günü be-
lediyenin internet sitesinden duyurulacak. Ancak 2. 
sınava ihtiyaç duyulması halinde sınav sonuçları dü-
zenleme kurulunun belirlediği bir tarihte ilan edilecek.

Ödüllerin Takdimi 
Ödül töreninin tarihi ve yeri haziran ayı içerisinde 
belediyenin internet sitesi üzerinden duyurulacak. 

Kazananlar Nasıl Belirlenecek? 
Doğru cevaplar dikkate alınarak sıralamanın oluş-
turulacağı kitap okumaya yarışmasında eşitlik 
olması durumunda, en fazla doğru cevabı en kısa 
sürede yapan kişiler göz önünde bulundurulacak. 
Süre eşitliği durumunda ise en fazla doğru cevabı 

aynı sürede yapanlar arasında 2.bir sınav daha 
yapılacak. Online yapılan yarışmada web sayfası 
sunucusunun kayıtları dikkate alınarak sıralama 
oluşturulacak. Sınavın cevap anahtarı belediyenin 
internet sitesi üzerinden, 30 Mayıs 2022 Pazartesi 
günü yayınlanacak.
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İSTANBUL’DA ORDU TANITIM 
GÜNLERİ YAPILDI 

 Yenikapı Etkinlik Ala-
nı’nda Ordu Tanıtım Gün-
leri’nin 10’uncusu düzen-
lendi. Düzenlenen açılışa 
AK Parti Genel Başkanve-
kili Numan Kurtulmuş ve 
Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hilmi Güler’de ka-
tıldı. Etkinlikte Ordu’nun 
yöresel ürünleri tanıtıldı.  
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  Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Ordu Tanıtım Günü 
açılışı gerçekleştirildi. Renkli anlara sahne olan et-
kinliğin açılış kurdelesini AK Parti Genel Başkanve-
kili Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hilmi Güler, Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Deniz Köken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Ha-
san Tahsin Usta, AK Parti İstanbul İl Başkanı Os-
man Nuri Kabaktepe kurdele kesti. Kurdele kesimi-
nin ardından program bando takımının gösterisiyle 
devam etti. Öte yandan 4 gün boyunca devam ede-
cek Ordu Tanıtım Günü etkinliği plaket takdiminin 
ardından bugün ki programı sona erdi. 
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MEMLEKETİM ORDU HABER   “Ben de siyasi hayatım bo-
yunca bu toplantıları hiç ka-
çırmamaya özen göstermiş 
birisiyim” 
  Ordu Dernekler Federas-

yonu'na bu etkinliği düzen-
ledikleri için teşekkür eden 
Kurtulmuş, "Öncelikle bu et-
kinliği düzenleyen etkinlik-
te emeği geçen herkese çok 
teşekkür ederim. Gerçekten 
Ordu Dernekler Federasyonu 
samimiyetle gayretle her yıl 
böylesi güzel bir organizas-
yonu gerçekleştiriyor. Bende 
siyasi hayatım boyunca bu 
toplantıları hiç kaçırmama-
ya özen göstermiş birisiyim. 
Burada bugün gerçekten çok 
güzel bir hava var. Birlik bera-
berlik kardeşlik içerisinde gü-
zel bir etkinliğin başlangıcını 
yapıyoruz. Ben buraya katılan 
bütün kuruluşlarımıza bütün 
Belediyelerimize ve buraya 
güç veren siz değerli katılım-
cılara yürekten teşekkür edi-
yorum" diye konuştu.
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“Federasyonumuza özellikle teşekkür ediyorum” 
  Ordu'yu İstanbul'la buluşturmanın mutluluğu-

nu yaşadığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hilmi Güler'de Federasyona teşekkürlerini 
iletti. Güler, "Hep azdan bahsettik. Ben özellikle şunu 
ifade edeyim. Azdan sevgi potasında eritilirse çok 

olur. Bereketli olur. Onun için sevgi dilini kullanarak 
kucaklayıcı bir bütün içinde Ordu'muzu İstanbul'la 
hasretle bir arada bulunmanın birlikteliğini gerçek-
leştirdiğimiz için hepinizi ayrıca saygıyla selamlıyo-
rum. Federasyonumuza özellikle teşekkür ediyorum" 
şeklinde konuştu. 
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ORDU HER YÖNÜYLE 
TANITILIYOR 

Yenikapı Sahili Etkinlik Ala-
nı’nda Ordu Valiliği ve Ordu 
Büyükşehir Belediyesi başta 
olmak üzere 19 ilçe belediye-
si, sivil toplum kuruluşları ve 
birçok firmanın stant açtığı 
etkinliklerde gurbetteki Or-
dulular hasret giderirken, mi-
safirlerde Ordu’yu her yönüyle 
tanıma fırsatı yakalıyor. 
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RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU  
“Ordu Tanıtım Günleri”ne katılan vatandaşların et-
kinlik alanına girdiklerinde ilk durakları Ordu Bü-
yükşehir Belediyesi standı oluyor. Stantta vatandaş-
lara Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata 
geçirilen çalışmalar ile tarım, turizm, yazılım ve ener-

ji alanında uygulamaya sunulan projeler anlatılıyor. 
Ordu Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret eden 
vatandaşlara ayrıca fındık ve çeşitli hediyeler dağıtı-
lıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı’da 
günün belli saatlerinde düzenlediği konserlerle Ordu 
Tanıtım Günleri’ne renk katıyor. 
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ÜNYE VE PERŞEMBE’ YE BİSİKLET YOLU
Ünye’ye 4,5 Kilometrelik Bisiklet Yolu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı, güvenilir ve 
çevreci bir projeyi daha hayata geçirdi. Ünye sahi-
linde, yeni bir yaşam alanı olarak projelendirilen 
‘Bisiklet ve Yaya Yolu Projesi’ Otogar ve Çamlık girişi 
boyunca uzanan 4 bin 500 metre uzunluğundaki gü-
zergahta hizmete girdi.

Otogar Ve Çamlık Girişi Arasında Uygulandı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet 
Hilmi Güler, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, 
vatandaşlara sağlıklı yürüyüş, spor ve dinlenme alan-
ları oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. 
Başkan Güler, “4,5 km uzunluğunda mevcut yürüyüş 
yolu boyunca yapılan Ünye Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş 
Yolu projesi, Otogar karşısından başlayıp Çamlık Gi-
rişinde son buluyor” dedi.

Güzergah Boyunca İyileştirmeler Yapıldı

Güzergahtaki imalatların tamamlandığına vurgu ya-
pan Başkan Güler, “Kumsal ortasında kalan menfez 
hijyen açısından uygun değildi. Biz burada denize 
deşarj sağlamış olmakla birlikte iskele ile menfez ara-
sında oluşturulan yeşil alan ve yürüyüş yolları ile Yu-
nus Emre Parkı daha kullanışlı hale getirdik. Ayrıca 
mevcut yıpranmış yürüyüş yolu yenilenerek bisiklet 
ve yürüyüş yolunun oluşturduk. Çöp kovaları, geri 
dönüşüm çöp kovaları, oturma bankları, kent mobil-
yaları, 500 m ahşap korkuluk, işaret levhaları ile ay-
dınlatma ve peyzaj sulama imalatını da tamamladık. 
İlçemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

‘Bisiklet ve Yaya Yolu’ çalışmalarından duydukla-
rı memnuniyeti ifade eden vatandaşlar ise Ordu 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi 
Güler’e teşekkürlerini ilettiler.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler 30 Mart Yerel Seçimlerinde 
verdiği bir sözü daha yerine getirdi. Ünye ilçesinde 4.5 kilometre uzunluğundaki ‘Bisiklet ve 
Yaya Yolu’ vatandaşların hizmetine açıldı.

PERŞEMBE’YE 
2 KILOMETRELIK YOL 

Perşembe ilçesine değer katacak olan Bisiklet ve 
Yeşil Yürüyüş Yolu projesinde çalışmalar başladı.
Hayata geçirdiği projelerle her kesime hitap eden 

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe ilçesinde 
Bisiklet ve Yeşil Yürüyüş Yolu Projesi çalışmalarına 
başladı. Her yaş grubunun ilgisini çeken bu proje, 
Perşembe’nin kent estetiğine katkı sağlarken ilçeye 
yeni bir kimlik kazandıracak.
Sağlıklı ve çevreci anlayışla planlanan proje Perşem-

be Limanı’ndan başlayarak Bolaman hattı boyunca 
sahil güzergahında uygulanacak. Toplam uzunluğu 
yaklaşık 2 kilometreyi bulan Bisiklet ve Yeşil Yürü-
yüş Yolu Projesi Perşembe’yi daha yaşanabilir bir yer 
kılacak.
Başlatılan proje de bisiklet yolu, logoları, tabelaları, 

yürüyüş yolu, oturma birimleri, çöp kovaları, bisik-
let park elemanları ve her 20 metrede bir 6 metrelik 
dekoratif aydınlatma direkleri bulunacak.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Yeşil Alanlar 

Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında 
çalışmalara başlayan ekipler, ilk etabın mevcut bor-
dür ve parke söküm işlemleri, bordür ve elektrik hattı 
imalatını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi yapılacak 
diğer işler içinde sahada bulunarak bir an önce proje-
yi vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.

Atatürk Mh. Alemdağ Cd. İrfan Sk. No:2 D:15/1
Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 328 33 99
Gsm: 0532 778 27 89
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BİR KADIN GİRİŞİMCİNİN  MARKASI

 “FINDIK HARMANI”
Bazen Anadoluda kıyıda köşede girişimci insanların hayat hikayeleri vardır. Çoğu zaman 

en yakınımızda olduğu halde onları farkedemeyiz.
Giresun ilimiz Piraziz ilçesine bağlı Aydere Mahalle-

sinde bir girişimcilik örneği vermiş Demet Öztürk’ün 
çalışmasını Ordu Valiliği Basın Müdürü Vedat Öz 
Müdürümüzün sosyal medya paylaşımında görünce, bir 
Gazeteci olarak-Giresunda’da olsa dikkatimizden kaçtığı 
için kendimi sorumlu hissettim.
Vedat Öz Müdürümüz nihayetinde bir gazeteci ve dik-

katiyle bu çalışmayı bizlere duyurdu. Kendisine teşekkür 
ediyorum.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün, 

cenaze vesilesiyle gittiğim rahmetli annemin memleketi 
olan Giresun’un Piraziz ilçesine bağlı Aydere Mahallesin-
de genç bir kadın girişimcinin başarısına tanık oldum. 
Genç girişimci kardeşimizin ismi Demet Öztürk. Kırsal 

mahalle sayılabilecek Aydere Mahallesindeki baba evinin 
çatı katında, DOKAP’ın da desteği ile küçük çaplı bir 
imalathane oluşturmuş. “Fındık Harmanı” adını verdiği 
işletmesinde, müşterilerinin getirdiği kabuklu fındığı kı-
rıp, ev kıvamında kavuruyor. Kavrulan fındığı isteğe göre 
vakumlu veya vakumsuz paketlerde teslim ediyor. Bunun 
yanında katkısız fındık kreması yapıyor.
Mahallesindeki birçok kadına işletmesinde iş imkanı da 

sağlayan genç girişimci Demet Öztürk, yufka ve fındık 
kremasından oluşan tatlı, çeşitli türlerde erişte, tama-
men ev yapımı reçel üretimi de yapıyor. İmalathanede, 
hijyen kuralları da titizlikle uygulanıyor.
Evin çatı katındaki imalathaneye çıkan merdivenin 

duvarlarında ise, fındığın 4 mevsim boyunca geçirdiği 
serüveni resmedilmiş. 
Annelerimizin en kıymetli çeyizlerini sakladığı ‘Çe-

yiz Sandığı’nda, geçmişten günümüze kadar gelen ata 
tohumlarını muhafaza ediyor. 
Annemin köylüsü, hatta akrabası olan genç girişimci 

kardeşimizle gurur duydum. 
Genç girişimci Demet kardeşim, işletmesinin duvarına 

astığı yazısında şöyle diyor: “Öyle bir yetiştir ki kendini, 
sen işsiz kalmaktan değil, iş sensiz kalmaktan korksun”
Ülke olarak bizim de ihtiyacımız olan şey; üretmek, 

üretmek, üretmektir… Tebrikler Demet Öztürk…Ba-
şarıların daim olsun. Rabbim, bol ve bereketli kazançlar 
nasip etsin,”diyerek bu girişimciliği paylaşmış oldu. 
Buradan hem girişimci Demet Öztürk ve bu çalışmayı 
paylaşan Vedat Öz Müdürümüze teşekkür ediyoruz.
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MENDERESLERİ İLE ÜNLÜ PERŞEMBE 
YAYLASI’NDA KAR EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜ
Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesi iş birliği ile menderesleriyle ünlü 1500 rakımlı Aybastı Per-
şembe Yaylası’nda kar festivali düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu festival renkli görüntülere sahne oldu. 

Perşembe Yaylası’nda bu yıl 2.si düzenlenen kar fes-
tivaline yöre halkının yanı sıra çevre il ve ilçelerden 
binlerce vatandaş katıldı. Soğuğa aldırış etmeyen va-
tandaşlar karı eğlenceye çevirdi. Renkli görüntülerin 
yaşandığı festivalde vatandaşlar davul zurna eşliğinde 
horonlar oynadı, el yapımı kızaklarla kayak yaptı. 
Of-raod, kano ve güreş gösterileriyle de eğlencenin 
doruk noktasına çıktığı festivalde vatandaşlara yöre-
sel ürünler ikram edildi. 

“Ordu Turizmini 12 Ay 4 Mevsime Yaydık”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hil-
mi Güler, bu yıl ikincisi yapılan festivalin herkes için 
güzel bir eğlence olduğunu söyledi. Ordu’nun güzel-
liklerini görmek için tüm dünyayı şehre çağıran Baş-
kan Güler şöyle konuştu.

“3 ay ile sınırlandırdığımız Ordu turizmini 12 ay 4 
mevsime yaydık. Allah bundan sonra ağzımızın tadını 
bozmasın. Bu güzellikler bu oksijen diyarı hepimizin. 

Bütün dünyaya sesleniyorum, sadece komşularımız de-
ğil, herkes bu güzellikleri görmeye gelsin. Bu güzellik-
lerimizi onlarla paylaşalım. Bu yıl ikincisini yaptığımız 
kar festivali hepimiz için güzel bir eğlence oldu.”

“Herkes Bu Güzellikleri Yaşamaya Geldi”

Ordu turizminin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Hilmi Güler ile birlikte canlandığını söyle-
yen Ordu AK Parti Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, 
“İşte gerçekten festival budur. Sayın Büyükşehir Be-
lediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Ordu’yu 3 ay 
değil, 12 ay turizm ile canlandırdı. Yaz turizmiyle de 
kış turizmiyle de bu yaylar hep görmeye değer. Bü-
tün herkesi bu güzel yaylarımızı görmeye bekliyoruz. 
Bugün burada sadece Ordulular değil, Amasyalılar, 
Samsunlular, Tokatlılar, Sivaslılar da var. Hepsi bu 
güzelliği yaşamaya geldi” şeklinde konuştu.

Ordu Büyükşehir  
Belediyesine ve 

emeği geçe  herkese  
çok teşekkür ediyoruz”
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 UlUgöl’de Motivasyon KaMpındayız
Gölköy Kaymakamlığı ve Gölköy Be-
lediyesi ev sahipliğinde 9 İlçe Kayma-
kamlığının ( Çaybaşı,Gülyalı,İkizce,U-
lubey,Aybastı,Kumru,Kabataş,Çamaş) 
katkıları ve onlar tarafından belirlenen 
öğrencilere, Ulugölde FATOFF (Fatsa 
Offroad Kulübü ),ORKADO(Ordu 
Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Der-
neği,  GİDOSK (Giresun Doğa Sporları 
Kulübü) tarafından kano, doğa yürü-
yüşü,kar etkinlikleri, offroad etkinliği,  
çeşitli etkinlik ve yarışmalar yapılmış-
tır. Gölköy Halk Eğitim Merkezi müzik 
öğrencileri ve hocaları tarafından kısa 
bir konser verilmiştir. Motivasyon 
kampına, Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı, İlçe  Kaymakamları , FA-
TOFF (Fatsa Offroad Kulübü ),ORKA-
DO(Ordu Kano Kulübü ve Doğada Ya-
şam Derneği,  GİDOSK (Giresun Doğa 
Sporları Kulübü),katılım sağlamıştır.
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Ordu’nun gözde turizm alanlarından biri olan Hoynat Adası Ordu Büyükşehir Belediye-
sinin dokunuşları ile modern bir görünüme kavuştu. Yaptığı çalışmalarla bölgenin turizm 
cazibesini artıran Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen 
Hoynat Adası’na yeni bir seyir alanı kazandırmak için çalışma başlattı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet 
Hilmi Güler’in turizm alanında hayata geçirdiği 
yatırımlarla Ordu, her alanda adından söz ettiren bir 
il oluyor. Bu kapsamda Türkiye’de tepeli karabatak 
kuşlarının yuva yaptığı nadir bölgeden biri olan ve 
çift gümüş martıların yaşadığı Ordu’nun ‘sakin şehir’ 
ünvanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, Ordu Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenle-
melerinin ardından her gün yüzlerce insanın ziyaret 
ettiği bir turizm merkezi haline geldi.
Yapılan çalışmalarla insanların yoğun ilgisini çeken 

Hoynat Adası’nın turizm potansiyelini daha da artır-
mak isteyen Ordu Büyükşehir Belediyesi, bölge için 
hazırladığı 2. etap projesinin çalışmalarına başladı. 
Çaka Tüneli çıkışından sonraki 300 metrelik alanı 
kapsayacak olan proje ile Hoynat’a yeni bir seyir alanı 
kazandırılarak cazibesinin daha da artması sağlanacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Yapım İşleri Dairesi 
Başkanlığı tarafından yürütülen Hoynat Adası 2. 
etap projesi kapsamında 4 metre genişliğinde 1.300 
metrekare granit ve 200 metrekare bazalt küp taş 
kaplamalı yürüyüş yolu inşa edilecek.
Alanda ayrıca ortalama 900 metrekare seyir te-

rasları, emprenyeli 300 metre ahşap korkuluk, 27 
adet bank, 5 adet ahşap tenteli pergole, 1 adet büfe 
(satış birimi), 2 adet seyir dürbünü, ağaç altı oturma 
alanları, 1 adet fotoğraf çekinme alanı, 5 metre tek 
konsollu ahşap görünümlü 17 adet elektrik direği ve 
5 metre çift konsollu ahşap görünümlü 8 adet elekt-
rik direği yer alacak.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerince devam 

eden çalışmaların tamamlanması ile alan yerli ve 
yabancı turistlerin kullanımına sunulacak.
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GAZİOSMANPAŞA’DA 
ORDU BULUŞMASI

 Gaziosmanpaşa Ordulular Der-
neği, bir birlik ve beraberlik kahvaltısı 
düzenledi. Gaziosmanpaşa Belediyesi 
Kültür Merkezi Davet Salonunda gerçek-
leşen programa,  Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkan Yardımcısı Mustafa Koral, Ak Parti 
Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi 
Turgay Aşık, Sultangazi Meclis üyesi üyesi 
Battal Isırkan, Ak Parti İlçe Başkan Yar-
dımcısı Eray Karadeniz ve yönetim kurulu 
üyeleri, MHP İlçe Başkanı Ahmet Özen ve 
yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti İlçe Baş-
kanı Harun Çopur ve yönetim kurulu üye-
leri, BBP Partisi ilçe Başkanı Fedai Karakol 
ve yönetim kurulu üyeleri, DP İlçe Başka-
nı Banu Yabaş Ilgar, ORDEF Başkanı Sabri 
Çelebi, ORDEF Başkan Yardımcısı Cela-
lettin Dervişoğlu, OBKD Başkanı Sefayi 
Uzunyurt, ORKAÇDER Başkanı Cengiz 
Aydemir, Korgan Dernekler Federasyonu 
Başkanı Fatih Yeşilçayır, İstanbul Ordulu-
lar Dernek Başkanı Murat Şahin, Bayram-
paşa Ordulular Dernek Başkanı Mustafa 
Tuç, Yokuşdibi Dernek Başkanı Ersin Türk 
ile birlikte çok sayıda STK temsilcisi, basın 
mensubu ve dernek üyeleri katıldılar. 

 Zamansız Mehmet’in sunumu 
eşliğinde Kur’an tilaveti ile başlayan prog-
ramın açılış konuşmasını Gaziosmanpaşa 
Ordulular Dernek Başkanı Mehmet Çelik 
yaptı. Daha sonra sırasıyla yapılan pro-
tokol konuşmalarının ardından derneğe 
emek ve destek verenlere plaket takdim 
edildi. Topluca çekilen hatıra fotoğrafları-
nın ardından program sona erdi. 
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Akkuş’un önemli turizm alanlarından birisi olan 
Argan Yaylası, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ak-
kuş Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenerek 
birbirinden farklı yarışmalarla festival havasında 
gerçekleşti. Yüzlerce vatandaşın buluştuğu yayla-
da; halat çekme, kızakla kayma, oyun havaları gibi 
birbirinden farklı organizasyon 1650 rakımlı yay-
lada düzenlendi.

“Festivalimiz renkli görüntüler oluşturdu”

Yapılan kar festivalinin renkli görüntüler oluş-
turarak vatandaşları buluşturduğunu ifade eden 
Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, ”İlimizin ve 
bölgemizin önemli turizm merkezlerinden birisi 
olan Argan Yaylamızda pandemiden dolayı vermiş 
olduğumuz ara nedeniyle bu hafta sonu yeniden 
kar festivalimizi başlattık. Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Mehmet Hilmi Güler başkanımızın hima-
yelerinde Ordu Büyükşehir Belediyemiz ve Akkuş 
Belediyemizin ortaklaşa düzenlediği kar festivali-
mizi bütün halkımızla birlikte yaptık” dedi.

“Argan, turizmin son yıllardaki gözdesi oldu”

Ordu’da turizmin son yıllardaki gözdesi olduğu-
nu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Hilmi Güler, ”Kış, Ordu’muzda güzel, Or-
du’muz sizlerle güzel. Yapmış olduğumuz yatırım 
ve çalışmalarla kış turizminin son yıllardaki gözdesi 
haline gelen Ordu’muzda geleneksel hâle getirmeyi 
hedeflediğimiz kar festivallerinin ilkini bugün Ak-
kuş Argan Yaylası’nda gerçekleştirdik. Akkuş Bele-
diyemiz ile birlikte düzenlediğimiz festivalde hem 
hemşerilerimizle hasret giderdik hem de neşelerine 
ortak olduk. Önümüzdeki hafta sonu Çambaşı Yay-
lası’ndayız. Genç yaşlı, yediden yetmişe tüm hemşe-
rilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Kar festivali Ordu’yu 
Akkuş’ta Buluşturdu

Ordu’nun Akkuş ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ve Akkuş Belediyesi tarafından ortaklaşa 
düzenlenen “Argan Yaylası Kar Festivali” renkli görüntülere sahne oldu.
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MİLLİ DAĞCI TUNÇ FINDIK, ORDU’DA 
TIRMANDIĞI TEPEDE 10 ROTA AÇTI 

Doğu Karadeniz 
bölgesinde  bilin-
diği üzere artık 
tanınmış ve geniş 
bir tırmanış bölgesi 
olan Trabzon-Düz-
köy Doğankaya 
(Şahinkaya olarak 
da bilinir) ve küçük 
ve yeni bir bölge 

Karadeniz’de kaya tırmanışı! Tabii yağışlı havalar izin verdiği kadar! Şaka bir yana, Ka-
radeniz kayada tırmanış için en muazzam destinasyon olarak tanınmasa da, bu da artık 
değişmek üzere. Bu sefer Ordu’daki başta sevgili Yılmaz Seferoğlu olmak üzere  dostlarımın  
nazik daveti üzerine, Ordu Büyükşehir belediyesinin de desteğiyle Ordu’ya gittim ve biraz 
keşif üzerine tırmanışla bu bölgedeki ilk kaya tırmanış rotalarını (boltlu olsun, geleneksel 
olsun) açmak imkanı buldum.  

20 dakika merdiven + orman araç yolunda trekle de 
‘Ark Sektör‘e varılıyor.   
Bölgede (hava fırsat verdiğinde)  ilk rota açtığımız 
yer Yıldırım Tepesi olarak bilinen cangıllı bir tepe-
nin ucundeki batı bakışlı kısa eğitim kayasıydı ve 30 
eylül-1 ekim 2021 tarihlerinde çalışarak burada ilk 
2  çıkış geleneksel, 6 diğeri boltlu   olmak üzere, top-
lamda 8 rota tırmandık. Kaya gayet sağlam ve kalite-
li  türde bir bazalt (sanırım). Manzara olarak harika, 
yandan denize bakan konumlu ve 800 metre irtifada 
olan kayalık, güzel  bir eğitim-başlangıç duvarı oldu. 
Buradaki rotalar, duvarda soldan sağa sayarsak  aşa-
ğıdaki gibidir (bakınız topo):

olan Giresun-Kümbet Yaylası- Koçkayası tırmanış 
bahçesi vardı. Şimdi bu Ordu’daki ‘Yoroz Kent Or-
manı Tırmanış Bahçesi‘nin başlamasıyla Doğu Kara-
deniz üçüncü bir tırmanış bahçesine kavuşmuş oldu. 
Ve burayı geliştirmeye devam edeceğimize gayet 
eminim.  
Yoroz Kent Ormanı, modern bir metropol olan Ordu 
şehrinin hemen güneydoğusunda ve  asfalt+ toprak 
yol ile yarım saat araç yolculuğu ile Saraycık yolun-
dan gidiliyor; basit bir kafede araç bırakılınca 10 
dakika cangılda patikadan trekle ‘Yıldırım Sektör’e, 
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Başkan Demirci;
“Kar Bizim İçin Esaret Değil Berekettir”

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demir-
ci, son yılların en yoğun kar yağı-
şının yaşandığı ve kar kalınlığının 
2 metreye ulaştığı Akkuş’ta hiçbir 
olumsuzluk yaşanmadığını belir-
terek, “kar bizim için esaret değil, 
berekettir” dedi.

Akkuş’ta son 15 yılın en yoğun kar 
yağışının yaşanması ve kar kalınlı-
ğının 2 metreye ulaşmasına rağmen 
yapılan çalışmalarla ilçede herhangi 

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı ve kar kalınlığı-
nın 2 metreye ulaştığı Akkuş’ta hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, “kar bizim için esaret 
değil, berekettir” dedi.

bir olumsuzluk yaşanmadı. Kar yağışının etkili oldu-
ğu ilk günden itibaren Ordu Büyükşehir Belediyesi 
ile birlikte tüm imkânları seferber eden Akkuş Be-
lediyesi ekipleri gece gündüz demeden çalışmaları-
nı sürdürerek tüm yolların açık kalmasını sağladı. 
Akkuş’ta kar yağışının durması ve hava koşularının 
normale dönmesiyle birlikte şehir merkezi ve ana 
yollarda kar birikintilerini temizleme çalışmaları de-
vam ediyor. 

“Tüm İmkânlarımızı Seferber Ettik”

Kar yağışının başladığı ilk günden itibaren Ordu Bü-
yükşehir Belediyesi ile birlikte tüm imkânları sefer-
ber ettiklerini belirten Başkan Demirci, “ ilçemizde 
son yılların en yoğun kar yağışının yaşanmasıyla ilk 
günden itibaren teyakkuza geçerek Ordu Büyükşehir 
Belediyemizle birlikte tüm imkânlarımızı vatandaş-
larımız için seferber ettik. Kar kalınlığının 2 metreye 
ulaşmasıyla birlikte kar yağışının meydana getirdiği 
olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehirdeki gün-
lük yaşamın aksamaması için çalışmalarımızı yoğun 

bir şekilde sürdürdük. Çalışmalarımız neticesinde 
çok şükür bir olumsuzluk yaşamadık. O yüzden kar 
bizim için esaret değil, berekettir diyoruz. Ben karla 
mücadeledeki desteklerinden dolayı Ordu Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Gü-
ler’e, ekibine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşek-
kür ediyorum” dedi.

“Kar Yağışını Fırsata Çevirdik”

10 günlük yağışlı süre boyunca Ünye- Akkuş- Niksar 
karayolunun da sürekli açık tutulduğunu, bu sayede 
Akkuş’ta çok sayıda misafir ağırladıklarını söyleyen 
Başkan Demirci, “ Kar yağışının etkili olduğu süre 
boyunca yollarımızın açık olması kış turizminin 
bölgedeki gözdesi olan Akkuş’umuz için bir fırsattı. 
Özellikle sahil kesiminden ve kar yağışının az olduğu 
çevre illerden çok sayıda misafir ağırladık. Şuanda 
Kertil mesire alanına inşa ettiğimiz bungalov evler 
müthiş bir talep görüyor. Kent gürültüsünden, iş 
yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen ve doğayla iç içe 
hoşça vakit geçirmek isteyen herkesi Akkuş’umuza 
bekliyoruz” şeklinde konuştu.
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ORDU BASIN KURULUŞLARI KONGRESİNİ YAPTI 

Ordu Basın Kuruluşları Derneği 7.Olağan Kongresi, İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin, Ak 
Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığ-
lu’nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 kişinin katılımıyla İstanbul’a gerçekleşti. 

Kısa adı OBKD olan Ordu Basın Kuruluşları Derneği’nin 
İstanbul Sarıyer Karadeniz Vakfı tesislerinde yapılan 
7.Olağan Kongresi’nde Sefai Uzunyurt güven tazeleyip, 
yeniden başkan seçildi. İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şa-
hin, Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat, 
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığlu, Vatan Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı Erkan Önsel, Gülyalı Belediye 
Başkanı Ulaş Tepe, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 
DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan, Şahlanış Partisi 
Genel Başkanı Mehmet Yıldız, Ordu Büyükşehir Beledi-
yesi Basın Daire Başkanı Cihat Albayrak’ın da aralarında 

bulunduğu, çok sayıda siyasi parti il ve ilçe yöneticisi, basın 
temsilcileri, sanatçı, akademisyen, iş insanı, muhtar, bele-
diye meclis üyesi STK başkanları ve farklı meslek mensup-
larının da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 kişinin katılı-
mıyla İstanbul’a gerçekleşti.

Ordu’dan kongreye katılmak için Ordu Giresun Havaala-
nı’na gelen belediye başkanları ve basın mensupları, olum-
suz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri iptal edilince, 
çaresiz vv üzüntülerini iletmek zorunda kaldılar.  İstan-
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bul’dan Ordu Yöresi Çatı STK kurumları ORDEF Başkanı 
Sabri Çelebi, Ordulular Vakfı Başkanı Zekeriya Erdim, 
Ordu Platformu Başkanı Hilmi Karayiğit, 19 ilçenin fede-
rasyon, dernek ve vakıf başkanları, Ordu adıyla İstanbul’un 
39 ilçesinde kurulan Ordu dernekleri, köy derneklerinin 
başkanları kongreye yoğun katılım göstererek, yerel basına 
verdikleri desteği bir kez daha gösterdiler.

Divan başkanlığını Av. Ali Çelik, divan üyeliklerini Altaş 
TV İstanbul Temsilcisi Murat Doğan, Kanal34 TV Genel 
Yayın Yönetmeni Ada Güleryüz’ün yaptığı kongrede söz 
alan konuşmacılar, Yerel basının önemine değinerek, yerel 
basının halkın gerçekçi, en can alıcı sorunlarını dile getirdi-
ğini belirterek, destek vereceklerini ifade ettiler.

 OBKD Başkanı Sefai Uzunyurt, 
yaptığı konuşmada yerel basının 
sorunlarına değinerek, “Yazılı ba-
sın, yani gazeteler devri bitti, artık 
sosyal medya devri başladı, gazete 
çıkarmaya gerek yok” diye Türk 
halkını gazetelerden uzaklaştırma-
ya ve gazete okunmaması algısını 
oluşturmaya çalışıyorlar. Oysa her 
yıl dünyada gazete tirajları yüzde 
4 artıyor.  Gelişmiş ülkelerden Ja-
ponya da günde 81 milyon gazete 
satılıyor. Türkiye’de ise bir günde 
satılabilen gazete miktarı ortalama 
2 milyon. “Gazeteye gerek yok” 
denmesinin sonucu olarak, 50 yaşın 

üzerindeki her 100 kişiden 75’imiz sosyal medya 
kullanıyor, ama evine bir gazete bile almıyor.

Yerel televizyonların sorunlarına da değinen 

Uzunyurt, “ATV, Fox, 
Star, Kanal D gibi reklam 
pastasının neredeyse yüz-
de 90’ını ellerinde bulun-
duran Holding televizyon-
ları da; Bizim TV52, Altaş 
TV, Kanal34 TV televiz-
yonlarımız ve Türkiye’nin 
farklı illerinde yayın yapan 
yerel televizyonlar, Ulu-
sal Kanal, Halk TV, Kanal 
5, TV100 gibi  çok başarılı 

yayın yapan ama reklam alamayan ulusal televizyonlar da  Türksat’a 
ayni parayı ödüyor” diyerek, bu haksızlığa son verilmesini isteyerek, 
kongreye katılan dernek üyeleri ve konuklara teşekkür etti.

Başkan Uzunyurt’un daveti üzerine sahneye gelen yönetim kurulu 
üyesi basın mensupları, tek tek kendilerini tanıtarak, açıklamalarda 
bulundular. 

OBKD bünyesinde; Marka 52 gazetesi, Türkiye Manşet gazetesi, 
Kanal34 televizyonu, Ordu Mesudiye Gazetesi, Doğuş Haber 
Gazetesi, İstanbul  Ünye Haber Gazetesi, TV52 televizyonu, 52 
Basın Yayın Dergisi, Altaş TV, Son Haber Gazetesi, TV Mor, 
Kanal34 Radyo, Ordu Basın Gazetesi, Tividya Televizyonu, İlke 
Televizyonu, Yörem52 Dergisi, Alp Medya, Haber Ünye Gazetesi, 
Memleketim Tokat Gazetesi, Ordu Havadis Gazetesi, Radyo Star, 
Brüksel TV, ORMES TV yer alarak, Ordu ve Türkiye basın tarihi-
ne katkı sunmaya devam ediyorlar.
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Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve projesi tamamlanan İlahiyat Fakültesi eğitim binalarının yapım çalış-
maları devam ediyor.

TIP VE İLAHİYAT FAKÜLTELERİ EĞİTİM BİNALARININ
 YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığına Ordu Üniversitesi tarafından 
tahsis edilen 208 dönümlük hastane arazisinin ardın-
dan yapılan 42 dönümlük ek yer tahsisi ile inşaatına 
başlanan Tıp Fakültesi Morfoloji binasının çalışma-
ları devam ediyor. Toplamda 17 bin metrekarelik bir 
alana sahip olan ve 2023 yılında faaliyete geçirilmesi 
planlanan Morfoloji binası içerisinde akademisyen 
odaları, derslik, laboratuvar amfi ve konferans salonu 
bulunacak.
Bununla birlikte projesi tamamlanan İlahiyat Fa-

kültesinin Mart ayında temelinin atılması planlanı-
yor. Toplamda 10 bin metrekare alana sahip olacak 
Fakülte binası içerisinde akademik ve idari personel 
odaları, derslikler, seminer ve toplantı salonu, dini 
musiki çalışma sınıfları, dil laboratuvarı ile kütüpha-
ne yer alacak.
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VAKIF GENÇLERLE BULUŞTU

Ordulular Vakfı, Pandeminin etkileri azalırken faaliyetlerine hız verdi. 2021-2022 Eğitim 
Öğretim yılında toplamda 200 öğrenciye burs vermeye başlayan Vakıf, Ordulu Üniversite 
öğrencilerini de kaynaştırmak ve örgütlemek için çalışmalar yapıyor. Bu amaçla Üsküdar 
Belediyesi Semt Konağı’nda kahvaltılı bir program düzenlendi. 
Gençlik Buluşması sloganıyla gerçek-

leştirilen programa, Aybastı Belediye 
Başkanı Beytullah Geçtan, Üsküdar be-
lediye Başkan Yardımcısı İlyas Karayel, 
Aybastı Dernekler Federasyonu Başkanı 
Ali Danış ile birlikte Vakıf yöneticileri ve 
Üniversiteli öğrenciler katıldılar.
Ordulular Vakfı Gençlik Kolları Baş-

kanı Salim Alkaptan’ın açılış konuşma-
sıyla başlayan programda Vakıf Başkanı 
Zekeriya Erdim gençlere Vakfın çalış-
maları ile ilgili bilgiler verirken gelecek 
dönem için özellikle gençlere yönelik 
gerçekleştirmeyi planladıkları projeler-
den bahsetti ve Üniversiteli gençlerin 
fikirlerini aldı. 
Kendisi de bir eğitimci olan Aybastı 

Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, Üs-
küdar belediye Başkan Yardımcısı İlyas 
Karayel, Aybastı Dernekler Federasyonu 
Başkanı Ali Danış da kısa birer selamla-
ma konuşması gerçekleştirdiler. 
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9-12 Aralık 2021 tarihinde Yenikapı etkinlik alanında yapılacak olan Zonguldak 
Günleri,Üsküdar meydanında yapılan etkinlik ile tanıtıldı.

ZONGULDAK GÜNLERİ ÜSKÜDAR MEYDANINDA

 ETKİNLİKLE TANITILDI
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Zonguldak Valiliği öncülüğünde Zonguldak Bele-
diyesi işbirliği ve ZONDEF Zonguldak Dernekler 
Federasyonu himayelerinde ile 9-12 Aralık 2021 
tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Fuar Alanın-
da düzenlenecek olan Zonguldak Tanıtım Günleri 
etkinliği öncesi
Üsküdar SGK Sosyal tesislerinde yapılan Kahvaltı 

programıyla başlayan programda ZONDEF Genel 
Başkanı Ziya Öncan yaptığı selamlama konuşma-
sında, ilk defe düzenledikleri bu etkinliğin Zongul-
dak’ın tüm güzelliklerinin ve kültürel farklılıklarının 
tanıtılacağı güzel bir etkinlik olacağını söyledi ve 
tüm hemşerilerini ve tüm İstanbulluları bu etkinlikte 
bir araya gelmeye davet etti. Kahvaltı ve konuşmanın 
bitiminde ise ZONDEF Başkanı Ziya Öncan, der-
nek başkanları, delegeler ve madenciler ile tanıtımın 
yapılacağı Üsküdar meydanına yürüyerek geçtiler. 

Vatandaşların büyük ilgi ve dikkatini çeken yürüyüş 
sonrası meydanda pankartlar açılarak Zonguldak 
Günlerinin tanıtımı başlamış oldu. Halk Oyunları 
ekiplerinin çeşitli yöresel oyunları eşliğinde meydan-
da toplanan kalabalığa, Zonguldak Devrek İlçesinde 
üretilen Beyaz Baklava ikramı yapıldı. Yoğun bir 
kalabalık eşliğinde yapılan tanıtımda ulusal ve yerel 
Tv kanalları ve basın mensupları bu olayı kaydederek 
binlerce insana ulaşmasını sağladılar. 
ZONDEF Genel Başkanı Ziya Öncan, burada TV 

kanalları ve basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 
“9-12 Aralık tarihinde tüm hemşerilerimizi ve İstan-
bullu hemşerilerimizi bu güzel günümüzde yanımız-
da görmek istiyoruz. Tanıtımımıza katılan herkese 
sonsuz teşekkür ediyorum,” dedi.
52 Basın Yayın Organizasyon şirketi Sezer Turan 

tarafından organizasyonu gerçekleştirilen etkinlik 
çalışması izleyenlerden tam not aldı.
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9-12 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı fuar alanında, Zonguldak Valiliği,Zonguldak 
Belediyesi öncülüğünde, ZONDEF tarafından düzenlenen “Zonguldak Tanıtım Günleri” etkinliği ilk 
olmasına rağmen Zonguldaklı hemşerilerinden ve İstanbullulardan büyük ilgi gördü.

9-12 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul Yeni-
kapı fuar alanında, Zonguldak Valiliği,Zonguldak 
Belediyesi öncülüğünde, ZONDEF tarafından dü-
zenlenen “Zonguldak Tanıtım Günleri” etkinliği ilk 
olmasına rağmen Zonguldaklı hemşerilerinden ve 
İstanbullulardan büyük ilgi gördü.
Emeğin ve enerjinin başkenti Zonguldak’ın tanıtı-

mına katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinlikte 
özellikle memleket hasreti çeken Zonguldaklılar ilk 

günden itibaren etkinliğe yoğun katılım gösterdiler.
Üsküdar’da başlayan kahvaltı programı ve ardından 

Üsküdar meydanında Devrek beyaz baklava dağıtıl-
ması,halk oyunları gösterileriyle başlayan tanıtımın 
ardından 12 Ekim Perşembe günü yapılan görkemli 
açılış ile Zonguldak’lılar bu etkinliğe ne kadar istekli 
olduklarını ve gönül verdiklerini gösterdiler.
Açılışa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Millet-

“EMEĞİN BAŞKENTİ” 
ZONGULDAK TANITIM GÜNLERİ

İSTANBUL’DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
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Kozlu Belediyesinin Halk 
Oyunları Ekibinin Gösterisi İse 

Ayrıca Takdir Ve Alkış Aldı.

vekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Ham-
di Uçar,Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye 
Başkanı Dr.Ömer Selim Alan, ZONDEF Başkanı 
İsa Öncan,ZBEÜ Rektörü Prof.Dr Mustafa Çufalı, 
Belediye Başkanları,TSO Başkanları ve Zonguldak il 
protokolü ve İstanbul İl protokolü katılarak etkinliğe 
katkı sağladılar.
Protokol ve açılış konuşmalarından sonra Türliye’de 

bir ilk olan ve 3 yıl önce TTK ‘da maden ocaklarında 
çalışan işçiler arasında oluşturulan Madencilerden 
oluşan “Madenci Korosu” etkinlik alanındaki pro-
tokol ve çoşkulu kalabalığa, kendine has yorumları, 
birbirinden güzel şarkıları seslendirerek güzel bir 
konser verdi ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.
Cumartesi ve Pazar Günleri ise ZONDEF ve yö-

netim kurulunun organizesiyle Çevre illerden ve 
İstanbul’un ilçelerinden organize edilen otobüslerle 
Zonguldak’lılar akın akın etkinlik alanına geldiler.
Zonguldak’ın yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel 

değerlerinin tanıtıldığı etkinliğe İstanbul’da yaşayan 
Zonguldaklılar yoğun ilgi göstererek desteklerini 
gösterdiler.
Etkinliğin açılışında konser verip Zonguldak’a dö-

nen “Madenci Korosu” Büyük istek üzerine Zongul-
dak’tan getirtilerek üçüncü gün tekrar sahne aldılar 
ve coşkuyla o güzel konserlerinden birini daha 

verdiler ve o gün alanda bulunan herkese bu coşkuyu 
yaşattılar.Çayçuma Halk oyunları ekibi ise 3. Günde 
gelmelerine rağmen etkinliğe ayrı bir neşe kattılar.
Tüm Belediyeler etkinlik için tam teşekküllü ha-

zırlanmışlar ve ekipleriyle bu işe ne kadar istekli ve 
gönüllü olduklarını gösterdiler. Zonguldak ve Dev-
rek Ticaret odalarının katkıları da azımsanamayacak 
nitelikteydi. Beyaz Baklavası ile Etkinlik günlerine 
damgasını vuran Devrekli esnaflarımız da katkılarıy-
la etkinliğe büyük destek verdiler.
Zonguldaklı yazar ve Çizerlerden oluşan sanatçıla-

rın çokluğu ve izleyici yoğunluğu etkinliğe ayrı bir 
Katkı sağladı. Zongulak spor’a gönül vermiş ta-

raftarlar ise ,takımına destek vermek amacıyla ilk 
günden beri Zonguldak spor atkı ve formalarının 
satıldığı standa adeta akın ettiler.
İlk olmasına rağmen Zonguldak’lılar bu etkinliği ne 

kadar özlediklerini verdikleri destekler ile gösterdi-
ler.
52 Basın Organizasyon Sezer Turan tarafından 

organizesi yapılan ve Sunuculuğunu Volkan Taşkıran 
ve Zamansız Mehmet tarafından yapılan etkinlik 
katılanlardan tam not aldı.
Son Söz olarak ‘Zonguldak Tanıtım Günleri’ şehrin 

tanıtımı açısından da büyük katkı sağladı.
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EMEĞİN SESİ İSTANBUL’ DA YANKILANDI
YENİKAPIDA MADENCİLER KOROSU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Madenci Korosu, Zonguldak Günleri’nin açılışında konser verdiİstanbul Yenikapı’da düzen-
lenen Zonguldak Tanıtım Günleri’nde sahne alan Madenci Korosu kendine has yorumları ve birbirinden 
güzel şarkıları seslendirerek izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan ma-
den işçilerinden oluşan ve 3 yıl önce kurulan Madenci 
Korosu, Zonguldak Valiliği öncülüğünde, Zonguldak 
Belediyesi işbirliğinde Zonguldak Dernekler Federasyo-
nu (ZONDEF) tarafından 9-12 Aralık 2021 tarihlerinde 
İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Zonguldak Tanıtım 
Günleri’nin açılışında bir konser verdi.Türkiye’nin ilk 
ve tek madenci korosu olan, maden işçilerinin oluştur-
duğu ‘Zonguldak Madenci Korosu’ emeğin ve enerjinin 
başkenti şehrinin sesini İstanbul’a duyurmak için Zon-
guldak Tanıtım Günleri’nde sahne alarak çok büyük ilgi 
topladı.

Özellikle koro şefinin adeta profesyonel koro şefi gibi ko-
royu yönetmesi izleyicilerden büyük takdir ve alkış aldı.

Etkinlik alanında oluşan kalabalık adenciler korosunu 
izleyebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Maden işçilerinin seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ve 
türküler, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. İzleyiciler, zaman 
zaman söylenen şarkılara eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede 
kalan maden işçileri, konser sonunda ayakta alkışlandı.
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TOKAT GÜNLERİNİN TANITIMI
 ÜSKÜDAR MEYDANINDA YAPILDI

Yenikapı Etkinlik alanında 23 Aralık Perşembe 
günü başlayacak ve 29 Aralık Pazar gününe kadar 
devam edecek 2. Tokat tanıtım günlerinin, “Tanı-
tım Lansmanı”, Çanakkale’nin isimsiz kahramanları 
Tokatlı 15’li askerleri temsilen askeri üniformalarla 
gençlerin de katıldığı etkinlikte,Yöresel halk oyunla-
rı ekibinin oyunları, tokat asma yaprağından yapıl-
mış sarma, zile pekmezi,Nohut mayalı çörekler ve 
Niksar cevizi dağıtılarak yapıldı.
İlki 2019 Yılında gerçekleşen Tokat Tanıtım Günle-

ri, pandemi nedeniyle 2020 yılında yapılamamıştı.

Tokat Valiliği,Tokat Belediyesi ve Tokat Konfede-
rasyonu (TOKKON) himayelerinde gerçekleştiri-
len 2. Tokat Günleri için uzun zamandır titiz bir 
çalışma yürüten TOKKON Genel Başkanı Ahmet 
Yılmaz ,üye Federasyon başkan ve yönetim kurulla-
rı, etkinliğin tanıtımı için Üsküdar meydanında çok 
güzel bir tanıtım organizasyonu gerçekleştirdiler. 
Etkinliğin kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi için 
tüm hazırlıklar devam ediyor.
Sabah TOKKON Genel Başkanı Ahmet Yılmaz ve 

Yönetim kurulu üyeleri ve etkinlik Organizasyonu-

nu yürüten 52 Basın Yayın 
şirketinin Yönetim kurulu 
Başkanı Sezer Turan’ında 
katıldığı kahvaltı progra-
mının ardından, saat 13.30 
da Üsküdar Meydanında 
etkinliğin tanıtım progra-
mı başlatıldı.
Tokat Halk Oyunları 

ekiplerinin birbirinden gü-
zel halk oyunları gösterileri 
meydana biriken kalabalığı 
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coşturdu. Zaman Zaman mey-
dana biriken kalabalık halk 
oyunları gösterilerine davul 
zurna ile eşlik ettiler. Tanıtım 
lansmanında ayrıca Tokat’ın 
ünlü asma yaprağından ya-
pılmış kazan kazan sarmalar, 
Niksar Cevizi,Nohut mayalı 
çörekler ve zile pekmezi tat-
maları için meydana biriken 
kalabalığa ikram edildi. 
Ulusal ve yerel televizyon ve 

gazete ve ajansların ilgi göster-
diği tanıtımla ilgili izleyiciler 
ile röportajlar yapıldı.
TOKKON Genel Başkanı Ah-

met Yılmaz yaptığı açıklamada, 
“ 23-26 Aralık tarihinde ger-
çekleştirdiğimiz Tokat tanıtım 
günlerimizin 2. sinin tanıtımı 
için bugün Üsküdar meyda-
nında bu etkinliği düzenledik. 
Tokat yöremize ait yaprak sar-
mamızı, Niksar cevizimizi,No-
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hut mayalı çörekler ve Zile pekmezimizi dağıtarak Tokat 
Tanıtım Günlerimize Tüm İstanbul’luları, Tokat’lı hemşe-
rilerimizi ve kendini Tokat’lı hisseden herkesi davet ettik. 
Herkesi Perşembe günü yapacağımız açılışımıza bekliyor 
ve bizleri orada yalnız bırakmamalarını istiyoruz ve diyo-
ruz ki “TOKAT’A GİTMEK GEREK”, gidemeyenleri de 
en yakın Yenikapı etkinlik alanına getirdiğimiz Tokat ve 
Tokat günlerine bekliyoruz,” dedi.
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TOKAT GÜNLERİ MUHTEŞEM 
YOĞUNLUĞA SAHNE OLDU
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Tokat Valiliği,Tokat Belediyesi ve Tokat Konfederas-
yonu (TOKKON) himayelerinde gerçekleştirilen 2. 
Tokat Günleri 23 Aralık tarihinde açılışı yapıldı.

Yoğun tanıtım ve çalışmaların sonucunda, Tokat 
ilinin lezzetleri, doğal, tarihi, kültürel ve yöresel de-
ğerlerinin tanıtıldığı ‘Tokat Tanıtım Günleri’ İstanbul 
Yenikapı’da düzenlenen törenle başladı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Eyüp Be-
lediyesinin Mehter takımı seslendirdiği marşlar gö-
nülleri fethetti. Kur’anı Kerim tilavetinden sonra, açı-
lış Konuşması için TOKKON Başkanı Ahmet Yılmaz 
ve bağlı federasyon başkanları sahnede sırayla birer 
konuşma yaptılar. Daha sonra ise protokol üyeleri 
sahneye çıkarak selamlama konuşmalarına devam 
ettiler. Açılışa Tokat Valisi Dr.Ozan Balcı, AK Parti 
milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Eyüp 
Özsoy, CHP milletvekilleri Özgür Karabat, Kadim 
Durmaz, TOKKON Başkanı Ahmet Yılmaz,AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İs-
tanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, MHP İstanbul 
İl Başkanı Birol Gür, Avcılar Belediye Başkanı Turan 
Hançerli, İBB Başkanvekili Hüseyin Aksu, ilçe be-
lediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, davetliler, 
STK temsilcileri, ve çok sayıda kişi katıldı. 

İlk iki gün boyunca havaların soğuk olmasına rağmen 
Tokat’lılar Tokat Günlerine yoğun bir ilgi gösterdiler. 
Belediye stantlarında gelen misafirlere Tokat’ın lez-
zetleri sunuldu.2.si yapılan Tokat Günleri ilin turizm 
açısında tanıtımına büyü katkı sağlayacak. Yöresel 
sanatçıların sahne aldığı etkinlikte çeşitli yarışmaların 
yanında, sarma dolma yeme yarışması da düzenlendi.

Etkinlik alanını dolduran To-
kat’lılar 4 gün boyunca çeşitli 
halaylar ve özellikle Tokat yöresi 
“Ellik” oyunu oynamak için ha-
laylara eşlik ettiler. Halk oyunu 
ekibinin yöresel Omuz Halayı 
izleyicilerden büyük alkış aldı. 

Tokat’lılar Milletvekilleri, Be-
lediye başkanları, bürokratla-
rı,STK’ları ve tüm değerleriyle 
Yenikapı’da etkinliğe verdikleri 
destekle Tokat birlikteliğine bü-
yük katkı sağladılar.

Tokat Günleri başladığından beri 
yöresel davul zurna eşliğinde To-
kat’lıların çeşitli halay oyunlarına 
sahne oldu. Her an ve her daki-
ka Kültür çadırının ve Belediye 
standlarının önlerinde yöreden 
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TOKATLILAR TÜM ETKİNLİKLERE 
COŞKUYLA KATILDILAR

gelen halk oyunlarının yanında et-
kinliğe katılan Tokat’lılar birer halay 
halkası oluşturdular ve gönüllerince 
eğlendiler.

Son güne kadar yaklaşık 70 yerel sa-
natçı sahne alarak hemşerilerini çoş-
turdular. Özellikle ellik oyunu hemen 
hemen her alanda oynandı. Sahnede 
TOKKON Başkanı Ahmet Yılmaz, 
milletvekillerinin, Belediye başkanla-
rının yönlendirmesiyle en büyük ellik 
halayı gerçekleştirildi.

Sanatçıların güzel şarkıları eşliğinde 
tüm Tokat’lılar ve etkinliğe katılanlar 
büyük bir çoşku yaşadılar.

Dört gün boyunca Tokatlı Millet-
vekili, bürokratlarının yanı sıra İs-
tanbul protokolü Tokat Günlerine 
büyük ilgi gösterdiler ve belediye 
stantlarını dolaşarak ziyaret gerçek-
leştirdiler. Gelen misafirler ve proto-
kol üyelerine Tokat’ın meşhur yaprağı, 
sarması, çemeni, kömesi, cevizli çöre-
ği, keşkeği, zile pekmezi ve daha bir-
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çok yöresel lezzetleri ikram edildi. 
Kültür çadırı son gün ise yoğunluk-
tan yürünemez hale geldi. Yiyecek 
ve Gıda çadırları yöresel ürünlerden 
alış-veriş yapmak isteyen insanlarla 
doldu.

Tokat kebapları fırınlardan sıcağı 
sıcağına fırınlardan çıkarılarak ye-
mek bölümümü dolduran insanlara 
sunuldu.

TOKKON Başkanı Ahmet Yılmaz 
ve Federasyon başkanları dört gün 

boyunca tüm misafir ve katılım-
cılara büyük bir özveri ile hizmet 
etmekte yarıştılar.

Stantlarında misafirlerini ağırlayan 
İl,ilçe ve belde belediye başkanları 
misafirlere yöresel yiyecek ve tat-
lardan ikram ettiler ve misafirleri 
Tokat’ı da görmeye davet ettiler.

52 Basın Yayın şirketinin organizasyo-
nunda 2. Si düzenlenen Tokat günleri, 
başarılı bir planlama sonucunda, sorun-
suz sona erdi.
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 Beş dönem Şişli Ordulular Dernek Başkanlığı, bir 
dönem Ordu Dernekler Federasyonu Başkan Ve-
killiği yapan Ordu camiasının sevilen isimlerinden 
Ali Ayan başkanımızın biricik evladı Tanju dünya 
evine girdi. Kâğıthane Salon Akvaryum Düğün 
Salonunda Fatsa’lı Uşar ailesinin kızları Neşe ile 
hayatlarını birleştiren Tanju’ya bir ömür boyu mut-
luluklar dileriz. 
Ali Ayan, yıllardır cemiyet hayatının içinde hiz-

metler vermektedir. Bu nedenle oğlunun düğün 
merasimine de pandemiye rağmen yüksek sayıda 
bir katılım oldu. Başta Eyüp Belediye Başkanı De-
niz Köken ve ORDEF Başkanı Sabri Çelebi olmak 
üzere siyaset ve STK dünyasından çok sayıda kişi 
ile birlikte her iki ailenin eş, dost, akraba ve komşu-
ları davete katıldılar.
Törene katılan Eyüp Belediye Başkanı Deniz 

Köken, genç çiftlere mutluluk dileyerek bu evliliğin 
her iki aileye de hayırlar getirmesi temennisinde 
bulundu. 
 Ayan ve Uşar Ailelerine hayırlı olsun dileklerimizle...

TANJU NEŞE’SİNİ  BULDU
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FASİH, MEZUNU
Kabaktepe’yi Ağırladı

Kısa adı FASİH olan Fatsa ve Çevre ilçeler İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derne-
ği, 6. Olağan Genel Kurulu’nu Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal tesislerinde kahvaltılı bir 
program ile gerçekleştirdi. Kahvaltı programına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri 
Kabaktepe onur konuğu olarak katıldı.

Programa Osman Nuri Kabaktepe ile birlikte OR-
DEF Başkan Yardımcısı Celalettin Dervişoğlu, Ordu-
lular Vakfı Başkan Yardımcısı Celal Zengince, Korgan 
Dernekler Federasyonu Başkanı Fatih Yeşilçayır, OR-
KAÇDER Başkanı Cengiz Aydemir, ORDEF Genel 
Sekreteri ve Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Ali Yaman, 
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Gö-
revlisi Prof. Dr. Kerim Buladı, İslami Araştırmalar 
Vakfı Genel Sekreteri Fahrettin Ergün, Büyükçekmece 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Haber7 Ge-
nel Koordinatörü Osman Ateşli ile birlikte STK tem-
silcileri ve dernek üyeleri katıldılar. 
Kahvaltı programının ardından Ahmet Ali Gencel 

Hocanın yemek duası ve okuduğu Kuran-ı Kerim ile 
başlayan programın açılış konuşmasını FASİH Başka-
nı Mahmut Bafralı gerçekleştirdi. Daha sonra progra-
mın onur konuğu, Fatsa İmam Hatip Lisesi mezun-
larından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri 
Kabaktepe bir konuşma gerçekleştirdi. 
2023 seçimlerinin önemi üzerinde duran Kabaktepe, 

Türkiye 20 yıldır gelmiş olduğu noktadan 2023’de geri 
dönmemelidir diyerek bu davaya gönül vermiş olan 
herkesten gayret beklediklerini ifade etti. 
Ülkemiz için kim taş üstüne taş koyuyorsa bizde onu 

alkışlarız diyen Kabaktepe, dijital medya’nın gücüne 
dikkat çekerek artık evrenin insanın cebinde olduğu-
nu ve bu gücün beraberinde algı siyasetini de getir-
diğini, yalan haberlerin doğru haberlerden çok daha 
hızlı yayılarak insanları etki altına alabildiğini söyle-
yerek herkesi dikkatli olmaya çağırdı. 

Kabaktepe, Türkiye’nin özellikle silah sanayinde ger-
çekleştirdiği başarılı çalışmalar sonrası tüm dünyanın 
dikkatini çeken bir ülke olduğunu, pandemi nede-
niyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan 
sıkıntıların en kısa zamanda aşılacağına inandığını 
ifade etti. 
Osman Nuri Kabaktepe’nin Ordu’ya hasta olan an-

nesini ziyarete gidecek olmasından dolayı program-
dan ayrılmasından sonra gerçekleştirilen genel kurul-
da ise Türkiye Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Adem 
Kuşkulu başkanlığında ORDEF Başkan Yardımcısı 
Celalettin Dervişoğlu ve ORKAÇDER Başkanı Cen-
giz Aydemir’den oluşan divan heyeti başkanlığında 
yapılan seçim ile 4 dönemdir derneğin başkanlığını 
yapan Mahmut Bafralı başkanlığındaki yeni yönetim 
kurulu oy birliğiyle seçildi. 
Dilek ve temenniler üzerine yapılan konuşma-

lar sonrası program, toplu olarak çektirilen hatı-
ra fotoğrafları ile son buldu. 
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Ünyeli Sanayici ve İş 
Adamları Derneği UN-
SİYAD Başkanı, Ordu 
Dernekler Federasyonu 
Başkan Yardımcısı değerli 
toplum ve gönül insanı, 
Ekol Sigorta firma sahi-
bi Kemal Yankuncu’nun 
yeğeni, Ekol Sigorta Genel 
Müdürü Ümit Alkan ile 

ÜMİT İLE BURCU MUTLULUĞA 
EVET DEDİ

Tunç ailesinin kızları Burcu, 
Kadıköy Kozyatağı Hilton’da 
gerçekleşen düğün merasimi 
ile dünya evine girdiler.
 Düğün merasimine çok 

sayıda davetli katıldı. Kemal 
Yankuncu, ailesi ile birlikte 
merasime katılan tüm misa-
firlere ayrı ayrı hoş geldiniz 
diyerek teşekkür etti. 
Genç çiftimize Allah’tan 

ömür boyu mutluluklar diler-
ken her iki aileye de bu izdiva-
cın hayırlı olmasını temenni 
ediyoruz. 

Bir yastıkta Yaşlansınlar...

Orta Mahalle, Ulubatlı Hasan Sk. No:1 Kat: 2/3 
Bayrampaşa/İstanbul

Tel: +90 212 493 02 60 Fax: +90 212 493 02 67 
E-mail: info@fermodatekstile.com
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Orta Mahalle, Ulubatlı Hasan Sk. No:1 Kat: 2/3 
Bayrampaşa/İstanbul

Tel: +90 212 493 02 60 Fax: +90 212 493 02 67 
E-mail: info@fermodatekstile.com
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Zeytinburnu 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisle-
rinde düzenlenen düğün törenine ailenin 
yakınları, dostları, komşuları ile birlikte iş, 
sanat, siyaset ve dernekçilik camiasından 
birçok isim katıldı. Düğünde, Türk Sanat 
Müziği Sanatçısı Sami Aksu sahne aldı. 
Düğün töreninde ailelerin ve çiftin mutlu-

luğunu paylaşan Ordu Dernekler Federas-
yonu Başkanı Sabri Çelebi, artık sadece aynı 
ilin, aynı ülkenin değil dünyanın birbiriyle 
tanış olduğu bir çağda bu kardeşlerimiz de 
farklı ülkelerde doğup büyümüş olmaları-
na rağmen tanışıp birbirlerini sevmişler ve 
bugün evleniyorlar, kendilerine ömür boyu 
mutluluklar diliyorum dedi. 
Cengiz Aydemir ve eşi Neslihan Aydemir’e ha-

yırlı olsun dileklerimizi iletirken genç çiftlerimize 
de bir ömür boyu mutluluklar dileriz.  

stepHanıe ve altan KoRay 
MURatlaRına eRdileR

İstanbul Sosyal Güvenlik Müdür Yardımcısı, Ordu Kamu Çalışanları Derneği Başkanı 
Cengiz Aydemir’in oğlu Altan Koray, Stephanie Schil ile hayatını birleştirdi. Altan Koray 
Aydemir, Avusturya Salzburg Üniversitesinde eğitim görüp yaklaşık dokuz yıldır da Alman-
ya’da Bilgisayar Mühendisi olarak büyük bir firmada iş yaşamına devam ediyor

MEMLEKETİM ORDU HABER
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Plastik Enjeksiyon KAlıpları
Metal Pres Kalıp İmalatı
Fason Baskı İşleri
Kalıp Tamir ve Bakım İşleri
Teknik Çizim ve Uygulamaları

www.tuganakalip.com

Sezai GÜLER

İkitelli Org. San. Böl. Esot San. Sit.
L Blok No:8 Başakşehir / İSTANBUL

tuganakalip@hotmail.com

Tel: 0212 671 89 52
Fax: 0212 671 89 53
Gsm: 0532 575 88 27
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ORDU’DA ŞELALE 
Buz Tuttu

 Hava sıcaklıklarının eksi 10 derecenin altına düştü-
ğü Korgan ilcesindeki Göltepe Yaylası’nda bulunan 
Çiseli Şelalesi kısmen buz tuttu

Ordu’nun Korgan ilçesinde kış ayının iyice kendi-
sini hissettirmesiyle turizmin simgelerinden birisi 
olan Çiseli Şelalesi buz tuttu.

Korgan’da son zamanlarda kış ayının ortalarında 
hava sıcaklıklarının eksi 10 dereye kadar düşmesiyle 
birlikte ilçede bazı akarsular ve şelaleler buz tutmaya 
başladı. Göltepe Yaylası mevkisinde bulunan ve ilçe-
nin önemli simgelerinden birisi olan Çiseli Şelalesi, 
yerden 15 metre yükseklikte buz tutarak dondu.

Vatandaşların uğrak yeri oldu.

Turizm açısından ilçenin önemli simgesi haline 
gelen Çiseli Şelalesi, bazı vatandaşların uğrak yeri 
oldu. Birçok kişi cep telefonlarıyla donmuş şelale ile 
resim çekinirken, bazı vatandaşlar ise bu tutmuş ise 
şelaleyi inceledi.

Şelalenin ilçenin turizmine de önemli katkı sağla-
dığını söyleyen Korgan Belediyesi Basın ve Yayın 
Halkla İlişkiler Müdürü İlyas Adaş, “Yeşil bir yol ke-
narında bulunan şelalemiz ilçemiz açısından önemli 
bir turizm alanına sahiptir. Bizler ailelerimizle bura-
ya kadar gelerek bu şelalenin doyumsuz tadını çıka-
rıyoruz. Burası kış ortalarında yaklaşık 3-4 ay kadar 
ortalama buzlu kalıyor. Burası kış aylarının ortala-
rında eksi on dereceyi kadar bulabiliyor” dedi.
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ORDU’DA KAR GÜZELLİĞİ: 
BOZTEPE BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ
Şehrin seyir terası Boztepe’ye kar yağışı sonrası insanlar akın etti.

Ordu’nun yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışı etkili 
olurken, 530 metre yüksekliğindeki Boztepe’ye çıkan 
vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

Ordu’da, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı 
sonucu 530 metre yüksekliğindeki Boztepe beyazlara 
büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Boz-
tepe’ye vatandaşlar fotoğraf çektirirken, bazı vatan-
daşlar ise poşetler ile karda kaymayı ihmal etmedi. 

Öğlen saatlerinde kar yağışının etkisini arttırması 
ile Boztepe’de insan yoğunluğu daha da çok ar-
tarken, hafta sonu olması nedeniyle de çocuklar 
karın keyfini doyasıya eğlenerek çıkarttı.

Kentin şehir terası olan Boztepe’ye çıktıklarını ve 
eğlendiklerini belirten Selahattin Beşer, “Arka-
daşlarımız ile beraber buraya geldik ve kar üze-
rinde kayıyoruz. Manzaranın da tadına varıyoruz. 

Bu sefer epey güzel kar yağdı, bu kadar beklemiyor-
duk. Bizim için de güzel oldu” dedi.

Burak Türkeri isimli vatandaş da güzel vakit geçirmek 
için Boztepe’ye çıktıklarını ifade ederek, “Burası zaten 
kentin seyir terası, Ordu’nun da gözdesi. Her kar ya-
ğışında insanlar buraya çıkıyor. yaylalara çıkana kadar 
burayı gelmeye tercih ediyoruz. gece saatlerinde dahi 
buralar dolu oluyor” şeklinde konuştu.

Durmuş Akşahin ise hafta sonu tatilini değerlendirmek 
ve kar yağışı ile eğlenmek için Boztepe’ye çıktıklarını 
ifade ederek, “Çocuklarla beraber çıktık, onlar için de 
güzel bir gün oldu. çocuklar kar üzerinde kayıyor, zaten 
çok soğuk da yok, insanlar da gelebilir” diye konuştu.

Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediye ekipleri, sürekli 
olarak yollarda kar temizliği ve tuzlanama çalışmalarını 
sürdürürken, ekipler ise bölgede hazır bekliyor.
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Hava sıcaklığındaki ani değişikliklerin, hava kirliliğinin, soğuk ve kuru havanın akut bron-
şite zemin hazırladığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Sağra, “Zayıf bün-
yeli oldukları için bebeklerde ve çocuklarda bronşit daha tehlikeli seyredebilmektedir. Bu 
yüzden bebekleri ve çocukları bronşite karşı korumaya özen göstermek gerekir” dedi.
Kış aylarında geçirdikleri solunum 
yolu enfeksiyonlarından sonra 
öksürmeye ve balgam çıkarmaya 
başlayan pek çok insanın ortak 
sorununun bronşit olduğunu dile 
getiren Medical Park Ordu Has-
tanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Mehmet Sağra, bronşit hastalı-
ğı hakkında uyarılarda bulundu.

“Çocuklarda tehlikeli olabilir”

Bronşitin, akut bronşit ve kronik bronşit olarak iki 
gruba ayrıldığını söyleyen Uzm. Dr. Mehmet Sağra, 
“Zayıf bünyeli oldukları için bebeklerde ve çocuklarda 
bronşit daha tehlikeli seyredebilmektedir. Bu yüzden 
bebekleri ve çocukları bronşite karşı korumaya özen 
göstermek gerekir” diye konuştu.

“İstirahat ve c vitamini ihmal edilmemeli”

Sık karşılaşılan bir hastalık olan akut bronşitin, virüs-
ler ya da hava yollarını tahriş edici maddeler nede-
niyle oluştuğunu, çoğunlukla hafif seyreden ve uygun 
tedavi ile tamamen geçebilen bir iltihaplanma olduğu-
nu söyleyen Uzm. Dr. Mehmet Sağra, akut bronşitin 
belirtileri ve tedavi yöntemleri ile ilgili şu bilgileri 
paylaştı:

“Akut bronşit sıradan bir mevsim hastalığı olarak 
kabul edilebilir. Burun akıntısı, fenalık hissi, titreme, 
hafif ateş, kas ağrısı, boğaz ağrısı, başlangıçta kuru 
öksürük ve daha sonraları balgam çıkarma gibi belirti-
leri vardır. Normal seyrinde bir hafta içinde tamamen 

düzelir ama küçük bebekler, ileri yaştakiler, 
KOAH ve kalp hastaları için tehlikeli kompli-
kasyonlar ortaya çıkabilir. Evde yatak istiraha-
ti, soğuktan korunma, sıcak ıhlamur, açık çay, 
süt ve çorbadan meydana gelen bir beslenme 
uygulanır. C vitamini bakımından zengin olan 
meyveler yenmelidir. Ayrıca C vitamini almak 
faydalıdır. Kesinlikle sigara içilmemeli, hava 
kirliliği ve deodorant gibi tahriş edici madde-
lerden uzak durulmalıdır. Ateş düşürücü ve 
öksürük kesici ilaçlar, antibiyotikler mutlaka 
bir doktor nezaretinde alınmalıdır. Bu ilaçlar 
bilinçsizce kullanılmamalıdır.”

“Ağır solunum yolu yetmezliğine yol açabilir”

Kronik bronşitin sinsice ve yavaş yavaş iler-
lediğini, aylarca hatta yıllarca devam edebil-
diğinin altını çizen Uzm. Dr. Mehmet Sağra, 
“Kronik bronşit ilerleyen zamanlarda ağır 
solunum yetmezliğine yol açabilir. Uzun süre-
den beri devam eden öksürük ve fazla miktar-
da balgam çıkarmakla ortaya çıkar. Özellikle 
geceleri hasta öksürükten uyuyamaz ya da 
uykusundan sık sık öksürükle uyanır hale ge-
lir. Balgam genellikle sabahları çıkar ve genel 
olarak ateş yoktur. Ateş olsa bile çok hafif sey-
reder. Hasta çok çabuk yorulur ve nefes almakta 
zorlanır. Solunum zorlaşır ve solunum sorunları 
ön plandadır. Nefes darlığı, fiziksel güç harcama 
durumunda hastanın hareketlerini kısıtlayacak 
ölçüde artabilir” ifadelerini kullandı.

KIŞ AYLARINDA ÇOCUKLARDA BRONŞİTE 

DİKKAT!
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BALLI’LI ÖĞRENCİLER 
İSTANBUL’DA BULUŞTU

Ünye Ballı Köyü Yar-
dımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği, her yıl yıl-
başı öncesi Türkiye’nin 
her yerinde okuyan 
Ballı Köyü nüfusuna 
kayıtlı Üniversite öğ-
rencilerini İstanbul’da 
bir araya getirerek 
onların tanışması ve 
kaynaşmasına zemin 
hazırlamak için moral 
gecesi düzenliyor.

Her yıl geleneksel olarak bir araya gelen öğrenciler, bu 
yılda geleneği devam ettirerek özel bir gecede buluş-
manın keyfini yaşadılar.

 Ballık Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 
organize ettiği ÜNSİYAD başkanı Kemal Yankun-
cu’nun ev sahipliği yaptığı programda Üniversiteliler 
oldukça memnun kaldılar.

 Dernek başkanı Avukat Erol Yankuncu; öğrencinin 
fakiri zengini olmaz. İhtiyacı vardır ve bu durumda 
bizler onların eksiklerini gidermeye çalışırız. Yeter ki 
onlar okusunlar diye konuştu.

 ÜNSİYAD başkanı Kemal Yankuncu ise yaptığı ko-
nuşmada; köyümüzden gelip ülkemizin her yerinde 
okuyan evlatlarımız bizim geleceğimizdir. Bizler; 
onlara ışık olacağız. Gerekirse ışık tutacağız ki ge-
leceğe daha anlamlı baksınlar. Onların gözlerinde 
görüyorum ki, her biri pırıl pırıl okuma gayreti içe-
risindeler. Onun için; okuyan her bireyimize sahip 
çıkacağız diye konuştu.

 Moral gecesine; Küçükçekmece Nüfus Müdürü 
Pembe Kaçmaz Poyraz’da katılırken Erdal Çolak bir-
birinden güzel Türküler ile geceye renk kattı. 
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Toptan Ucuz Elektrik Malzemeleri , Elektrik sektöründe kullanılan cihaz, alet 
ve sarf malzemelerinin ithalatı ile yurtiçi ve dışındaki bayilerimizin ihtiyaçları 

doğrultusunda ürünlerin TTtemin edilmesi ve satış sonrası destek 
hizmetlerinin sağlanması şirketimizin faaliyet alanı olarak belirlenmiştir.

ÇAMLICA ELEKTRİK

E L E K T R İ K  S A N AY İ  T İ C .  LT D . Ş T İ .
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Altınordu’nun tArihi 
mAhAllesi estetik  
görünüme kAvuştu
Ordu’nun Altınordu Belediyesi, şehrin en yoğun ya-
şam alanlarından olan tarihi Zaferimilli Mahallesi’n-
de yürüttüğü çalışmalar ile bölgenin çehresini estetik 
bir görünüme kavuşturdu.

Altınordu Belediyesi, yürüttüğü çalışmalarıyla Zafe-
rimilli Mahallesi’nin tarihi sokaklarını yeniden ilgi 
odağı haline getirdi. Zaferimilli Mahallesi’nde yapılan 
çalışmalarla yenilenen Uğurveren Sokak ile başlayan 
değişim ve dönüşüm, Polat Sokak ve Dr. İsmail En-
gin Caddesi ile devam etti. Polat Sokak ve Dr. İsmail 
Engin Caddesi’nde tamamlanan altyapı çalışmaları-
nın ardından başlayan üstyapı çalışmaları ile yollar 
ve kaldırımlar tamamen yenilendi. Estetik görünümü 
ve görselliği ile sokakları renklendiren begonit taşı ile 
döşenen tarihi sokak ve caddeler, hem sağlıklı altya-
pıya kavuştu, hem de şehrin yeni yüzü olmaya aday 
alternatif yaşam alanlarına dönüştü.

Şehir genelinde alt ve üstyapı çalışmalarını yoğun bir 
mesai ile sürdürdüklerini ifade eden Altınordu Be-
lediye Başkanı Aşkın Tören, “Modern ve yaşanabilir 
şehir hedefimize her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. 
Zaferimilli Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz tarihi 
sokaklarımızdaki kent kimliği ve geleneksel doku-

nun yaşatılması öncelikli çalışmalar, mahallemizi 
yeniden şehrimizin cazibe merkezlerinden biri ha-
line getirecek. Mahallemiz hem tarihi geçmişi hem 
de bugün kavuştuğu estetik ve görsel güzelliği ile 
yerli ve yabancı misafirlerimizin ilgi odağı olacaktır 
diye düşünüyorum. Şehrimizin güzelliğine güzellik 
katacak, yaşanabilir, ulaşılabilir ve görünürlüğünü 
artıracak bu tür estetik dokunuşlarımız tarih kokan 
mahallerimizde devam edecek” dedi.

Mahallesinde tamamlanan çalışmaların ardından 
Zaferimilli Mahalle Muhtar Buğra Gök, mahalle sa-
kinleri adına sokağa astığı pankart ile Belediye Baş-
kanı Aşkın Tören’e teşekkür etti.

MEMLEKETİM ORDU HABER
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