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MEMLEKETİM ORDU HABER

Sezer TURAN

Nihayet bereketli yaz günlerinin farkıyla tüm prog-
ram ve çalışmalarımız ile tekrar aranızdayız…

Yılın ilk organizasyonunu Eyüp Sultan Belediyesi 
Ramazan Çarşısı programını alarak başladık.

Ramazan ayı boyunca Kurduğumuz kıl çadırı ve 
derneklere ait 100 adet küçük işyerlerinde dernekler 
misafirlerini ağırladı. Her gece derneklere verilen iftar 
sonrası Ramazan Çarşısı binlerce insan tarafından 
ziyaret edilerek iftardan sonra güzel vakit geçirmeleri 
sağlandı.

Her gece sahnede gönüllü sanatçılar eşliğinde ya-
pılan eğlenceler ve her hafta yaptığımız canlı yayınlar 
izleyicilerden tam not aldı.

52 Basın Yayın olarak bu zorlu Eyüp Sultan Beledi-
yesinin organizasyonunu başarıyla tamamlayarak,

yaza güzel bir etkinliği bitirmenin moraliyle girdik.

Yaz ayı çok programımız olmasa da sonbaharda 
yapacağımız etkinliklerimizin ön görüşmelerini yapıyor 
ve o yönde ekibimiz ile birlikte çalışmalarımızı devam 
ettiriyoruz.

Önümüzdeki ayda Ordu-Ünye Belediyesinin yaz 

etkinliğinin organizasyonunu gerçekleştireceğiz.

Sayın Başkanım Hüseyin Tavlı’ya bizlere böyle bir 
görev verdiği için buradan teşekkür ediyor, saygılar 
sunuyorum.

Yaz ayı genellikle tatil ayıdır ama biz gelen talepler 
ve istekler doğrultusunda işimizin başındayız.

En azından önümüzdeki çalışmaların hazırlıklarını 
yapacağız.

Bizde tatil yapacağız ama inşallah Memleketimiz-
deki programı gerçekleştirirken memleket hasretimizi 
gideririz. Memleketimizde olanları da programımıza 
bekleriz.

Dergimizin yeni sayısıyla sizlerle birlikteyiz. Tüm 
emek ve çalışmalarımız hemşerilerimize hizmet 
amaçlıdır. Bunun neticesinde ticaretimizde sizlerin 
destek ve tercihleriyle gelişecektir.

Bu konuda eleştiri ve önerilerinize her zaman 52 
Basın Yayın Organizasyon olarak açığız.

Buradan tüm organizasyonlarda ve  verdiğiniz 
Reklam,abone desteklerinize canı gönülden teşiekkür 
ediyor,saygılar sunuyorum…

NİHAYET BEREKETLİ YAZ GÜNLERİNİN FARKIYLA;
Tüm Program Ve Çalışmalarımız İle Tekrar Aranızdayız
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6 yıl önce bir Alman firması tarafından Ordu’ya, Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli bir 
join ödeme sistemi ile çalışan akıllı bisiklet sistemi kuruldu. Pandemi sürecinde firma 
sistemi kapatınca Ordu Büyükşehir Belediyesi yazılım mühendisleri yerli ve milli yazılım 
geliştirerek dışa bağımlılığı sona erdirdi

Ordu’da, Alman firmasının yazılımını geri çekme-
siyle kullanılmaz hale gelen bisikletler, Ordulu genç-
lerin ürettiği yerli yazılım ile günlük hayatta yeniden 
kullanılmaya başlıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 
yazılım şirketi ORYAZ mühendislerinin üretimini yaptığı 
bu çalışma, yazılım alanında dışa bağımlılığı da sona 
erdiriyor.   

  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hil-
mi GÜLER’in gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini 
artırmak ve Ordu’yu bir yazılım üssü haline getirmek 
amacıyla temellerini attığı Büyükşehir Belediyesi işti-
raki Ordu Yazılım A.Ş. (ORYAZ), Ordu başta olmak üze-
re diğer şehirlerin de dijital dönüşümünü sağlayacak 
projeler üretmeye devam ediyor. 

Alman Firması Sistemi Kapattı 
Bu çerçevede yazılım çalışmalarını sürdüren OR-

YAZ adından söz ettirecek bir çalışmaya daha imza 
attı. 6 yıl önce bir Alman firması tarafından Ordu’ya, 
Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli bir join ödeme sistemi 
ile çalışan akıllı bisiklet sistemi kuruldu. Bakım onarım 
ve yıllık aidat giderleri yüksek olan sistemin 2-3 yıl ça-
lıştırılmasının ardından pandemi nedeniyle çalışması-
na ara verildi. Daha sonraki süreçte ise AB ülkelerinin 
bahsedilen join sisteminden ülkemizi çıkarması ve bu 
nedenle kiralama ücretlerinin Belediyeye aktarılması 
imkânı kalmadığından

Alman firması sistemi kapatma kararı aldı. 

Alman Fırması Sistemi Kapatınca OBB; 
KENDİ YAZILIMINI ÜRETTİ      
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TıBBıN UYANıŞı
Tıp tarihi çok eskilere dayanan bir bilimdir. Tarih 

boyunca hastalıklar varlığını göstermiş ve bu hastalık-
lara tedaviler aranmıştır. Bu tedavi yöntemleri yaşayan 
bütün uygarlıklarda farklılık göstermiştir. Mezopotam-
ya, Mısır, Hitit gibi yerleşik hayata geçen ilk medeniyet-
lerde hastalık tedavilerinde bakış açısı büyü ve tanrı-
lara duadan ileriye geçememiştir. Zamanla insanların 
çevreye olan duyarlılığının ve gözlem gücünün art-
masıyla beraber tedavi konusunda daha gerçekçi 
ve bilimsel yaklaşımlar gözlenmiştir. Tıbba bakış açı-
sı geliştikçe hastane ve tıp okulu ihtiyacı doğmuştur. 
Diğer medeniyetlere göre daha akılcı bir yol izleyerek 
tedavi arayışına giren Hint Medeniyetinde hastaların 
tedavisi için ilk hastane örnekleri yaptırılmıştır. Tıbbın 
bilimsel dönemi diye nitelendirilen M.Ö. 700 yılında An-
tik Yunan’da, şu anki Datça Yarımadasında, tarihteki 
ilk tıp okulu olan Knidos açılmıştır. M.Ö. 5. yüzyılda ise 
Hippokrates(tıbbın babası) felsefeyi tıptan ayırarak, 
bilimsel bir yaklaşım ile eğitim veren Kos tıp okulunu 
kurmuştur. Hadi  burada küçük bir parantez açalım ve 
bu önemli tıp adamından biraz bahsedelim.

Öncelikle Hippokrates  yani kısaca Hipokrat 2500 
yıl önce ülkemizdeki  Bodrum  Yarımadası’na çok ya-
kın olan bizim İstanköy adını verdiğimiz, Yunanların ise 
Kos(Cos) dedikleri adada doğmuştur. Hastalıklarla 
savaşan, sağlıklı olmamızı ve hastalandığımızda iyi-
leşmemizi sağlayan tıp biliminin babası olarak kabul 
edilir. Hipokrat, yaşadığı dönemde ”bilgi aşığı” anla-
mına gelen filozof(düşünür) olarak da tanınmıştır. Pek 
çok hastalığı araştırmış, çareler ve ilaçlar bulmuş fa-

kat her şeyden  öte tıp çalışmalarını hurafelerden ve 
büyücülükten ayırarak  onu bütün doktorların tanıyıp 
anlayabileceği bir bilim ve meslek haline getirmiştir. 
Bütün bunların yanı sıra tıp alanında eğitim gören tüm 
öğrencilerin ettiği bir yeminin adını da üstlenmiştir.

Orta Çağda Avrupa’da tıp konusunda bilimsellik-
ten uzak bir dönem yaşanırken; Anadolu Medeniyetle-
rinde tıpta bilimsel bir dönem yaşanmıştır. Selçuklular 
zamanında hastane karşılığı olarak darüşşifalar inşa 
edilmiştir. Bu darüşşifaların en büyük özelliği, hastane 
hizmetinin yanı sıra tıp eğitimi vererek hekimler yetiş-
tiriyor olmasıdır. Bu darüşşifalardan en önemlisi Ana-
dolu Selçuklu döneminde 1206 yılında hizmete açılmış 
olan Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Darüşşifası’ dır. 
Bu darüşşifa hem tıp okulu hem de hastaneyi aynı 
bina içerisinde barındırıyor olmasından dolayı dünya-
da bir ilki teşkil etmektedir. 

Bütün bunlardan anlayabileceğimiz üzere tıbbın 
ve onun getirdiklerinin hastalığımızda, sağlığımızda, 
günün her an anında, aldığımız vitaminlerden en hafif 
hastalıklarda kullandığımız ilaçlara kadar birçok alan-
da kullanılmaktadır. Kısacası hayatımızın her alanında 
kullandığımız tıp, en önemli bilim dallarından biri olup 
günlük yaşantımızda çok önemli bir yer almaktadır. Tıp 
bölümü her ne kadar zor olsa da insanların hayatını 
kurtarmanın verdiği mutluluk ve gurur bütün bu zor-
lukları unutup iyi ki bu bölümü okumuşum demeye 
yetmektir. Az önce dediğim gibi tıp zor ve önemli bir 
bölümdür onun ve onu okuyan insanların kıymetini 
bilmek ve onlara saygı göstermek gerekir. 

Emre TURAN
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Kabadüz’e İlçe Halk Kütüphanesi; 

KAZANDIRILDI
Vali Tuncay SONEL, 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Kabadüz İlçesinde ku-
rulan Halk Kütüphanesinin açılış programına katıldı.

Kabadüz Belediyesi hizmet binası içinde yer alan İlçe Halk Kütüphanesi açılış programında Vali Tuncay SO-
NEL, Kabadüz Kaymakamı Yasin ŞAHİN, Belediye Başkanı Yener KAYA, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur TOPARLAK, 
daire müdürleri ve ilçe protokolü hazır bulundu.

“Her Bir Vatandaşa Bir Kitap”
 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Kabadüz İlçesinde ilk kez kurulan Halk Kütüphanesinin açılış 

programında bir konuşma yapan Vali Tuncay SONEL, okullardaki kütüphanelerin zenginleştirildiğinin altını çizdi 
ve il genelinde kütüphanelerdeki kitap sayısının arttırıldığına işaret etti.

Hedeflerinin Ordu’nun nüfusu kadar her bir vatan-
daşa bir kitap olmak üzere 760 bin 872 kitabın, kütüp-
hanelere kazandırmak olduğunu ifade eden Vali SONEL, 
“Her hemşerimize bir kitap düşecek. Bunu da inşallah 
kısa sürede gerçekleştiriyoruz. Ordu’muzun il içinde ve 
il dışında çok ciddi değerleri var. Valiliğimizle, Büyükşe-
hir Belediyemizle, devletimizin bütün kurumlarıyla, Or-
du’muzun değerleriyle bunun üstesinden geliriz” diye 
konuştu.

Kabadüz İlçe Halk Kütüphanesinin açılmasında 
Kaymakam Yasin ŞAHİN olmak üzere, Kabadüz Belediye 
Başkanı Yener KAYA ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur 
TOPARLAK olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden 
Vali SONEL, “Bizlere her türlü desteği veren Sayın Cum-
hurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ba
şa

 d
ön



Ba
şa

 d
ön

9

“Kitap En Iyi Dosttur”
 Konuşmasının devamında öğrencilere seslenen 

Vali Tuncay SONEL, kitap okumaları konusunda tavsi-
yelerde bulundu.

“Kitap en iyi dosttur” diyen Vali Tuncay SONEL, 
“Çocuklarımıza, gençlerimize, yöre insanımıza bol bol 

kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Kitap okudu-
ğunuz zaman ayrı bir dünyaya gidiyorsun, kitap 
okuduğunuz zaman güçlü oluyorsun. Çocuklarımız, 
gençlerimiz, öğrencilerimiz okuduğu zaman girdik-
leri sınavlarda soruları daha kolay çözme kabiliyeti-
ni kazanıyorlar. Kitap hakikaten en iyi dosttur” diye-
rek sözlerini tamamladı.

Kabadüz Kaymakamlığını Ziyaret Etti
 İlk olarak Kabadüz Kaymakamlığını ziyaret eden 

Vali SONEL, Kaymakamlık binası önünde Kabadüz 
Kaymakamı Yasin ŞAHİN, Belediye Başkanı Yener KAYA, 
İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Erkan DURU, İlçe 
Jandarma Komutanı Teğmen Veli Türk tarafından 
karşılandı.

Vali Tuncay SONEL, Kaymakamlık Makamına ge-

çerek, Kaymakam Yasin ŞAHİN’DEN ilçenin genel duru-
mu, sorunları, ihtiyaçları hakkında bilgi aldı, görevinde 
başarılar diledi

Belediyeyi Ziyaret Etti
 Vali Sonel, daha sonra Kabadüz Belediyesi-

ne geçerek, belediye hizmetleri, yatırımlar, projeler 
ve ihtiyaçlar hakkında Belediye Başkanı Yener KA-
YA’dan bilgi aldı.,
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Başkan Tören, Halk Gününde; 

vATANDAşLARLA BuLuşTu   
Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Halk 
Günü’ buluşmaları ile vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.  

 Belediye Başkanı TÖREN, Altınordu 
Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen 
toplantıda vatandaşları dinleyerek, kendisine 
iletilen istek talep ve sorunlara çözüm bulun-
ması noktasında ilgili birimlere talimat verdi. 

Vatandaşlarla her fırsatta bir araya gel-
diklerini ifade eden Başkan TÖREN, bunun 
yanında görüşme taleplerini bekletmemek 
adına her ay gerçekleştirdikleri halk günü ile 
de vatandaşları belediyede ağırlamaktan 
mutluluk duyduğunu ifade etti. Tören, “Bele-
diyeler sadece yol yapmaz sadece alt yapıy-
la ilgilenmez. Aynı zamanda zor günlerde 
vatandaşının yükünü de alan olmalı.  

Burada olma sebebimiz ekmeği büyüt-
mek, aşı büyütmek. Bu şehrin ekmeğini, işini 
aşını büyütmek için arkadaşlarımla birlik-
te olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz. Ken-
dine yeten bir şehir, kendine yeten bir bele-
diye modeli inşa etmenin gayretindeyiz. Üç 
yıldır borç almadık, kredi çekmedik, faiz kul-
lanmadık.  Ama Allah’a hamdolsun hem yol 
hem dayanışma hem yoldaşlık hem kardeş-
lik hukukunu bu şehirde büyütmeye devam 
ediyoruz. Bundan sonra daha büyük adım-
larla bu şehirde ihtiyaç duyulan her neyse 
karşılamaya elimizden geldiğince yol göster-
meye gayret edeceğiz” dedi
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   Başkan Tören: 
“Kadın Merkezli Yatırımlarımıza Devam Edeceğiz”

 Altınordu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü dolayısıyla kadınları unutmadı. Kadınların sosyal 
yaşamda ve hayatın her alanında daha etkin bir şe-
kilde yer almaları adına çeşitli projelere imza atan ve 
bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Altınordu 
Belediye Başkanı Aşkın TÖREN’İN talimatıyla hazırlanan 
hediyeler, şehrin çeşitli noktalarındaki kadınlara ulaş-
tırıldı. Kadınlar Günü için düzenlenen programlar kap-
samında Belediye Başkanı Aşkın TÖREN, belediyede 
görevli kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü de kutladı.

 Belediye Başkanı Aşkın TÖREN, kadınların iş 
hayatında etkin bir şekilde yer alabilmeleri adına ya-
tırımların sürdüğünü 
söyledi. Kadın merkezli 
yatırımlarla kadın is-
tihdamına verdikleri 
önemi de vurgulayan 
Başkan TÖREN, “Kadını 
merkeze alan üreten 
toplum üreten şehir 
hedefiyle yola çıktık. 
Altınordu Belediyesi 
olarak Kadın merkezli 
yatırımlarımızla kadın-
larımızın iş hayatına 
daha çok katılımlarını 
sağlamak, hayatın her 
alanında daha aktif bir 
rol almalarına öncülük 
etmek amacıyla bir-

çok çalışmayı hayata geçirdik. Kadınlarımızı sadece 
üretimin değil aynı zamanda kültürün, tarihin, edebi-
yatın, sanatın ve yaşamın da öznesi olarak görüyoruz. 
Bundan sonraki süreçte de kadın istihdamına öncelik 
veren uygulamalarımız ve politikalarımız yine aynı ka-
rarlılıkla devam edecek” dedi.

 Belediye başkan yardımcıları ve birim müdür-
lerinden oluşan heyetler, Altınordu’da kurum, kuruluş, 
sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilciliklerini zi-
yaret ettiler. Ziyaretlerde, içerisinde çikolata, çiçek, 
kahve ve çeşitli hediyeler bulunan paketler kadınlara 
ulaştırıldı.

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın TÖREN, kadın merkezli yatırımlarla kadın is-
tihdamına önem verdiklerini belirterek, “Kadınlarımızın iş hayatına daha çok katılımlarını 
sağlamak, hayatın her alanında daha aktif bir rol almalarına öncülük etmek amacıyla birçok 
çalışmayı hayata geçirdik” dedi.
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Turizm Zirvesi’nde Ordu’yu 
Anlattı. İstanbul Nefesini Tuttu Ordu’yu Dinledi. Katılımcılar, Pandemi Sonrası Sörf, Yayla, 
Kış Ve Tarim Turizmi Gibi Alanlarda Büyük Yeniliklere İmza Atan Ordu’daki Gelişmeleri 
İstanbul’da İlk Ağizdan Öğrendi. Zirvenin Açılış Konuşmasını Yapan Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, Yeni Arayışlar Noktasında Ordu’da üç Ay Olan Turizm 
Sezonunun 12 aya çıkardıklarını vurguladı.

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) 
bünyesinde çalışmalarını sürdüren Turizm Araştırma 
Geliştirme Platformu’nun (TU-AR) turizm sektörü ile ilgili 
çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda 
Turizm Araştırma ve Geliştirme Platformu’nun (TU-AR) 
ve ÇEVDODER gibi çok sayıda sivil toplum örgütünün 
destek verdiği “Turizmde Yeni Arayışlar Zirvesi – 2 / İno-
vatif Adımlar, Kadın Girişimciliği ve Markalaşma” zirvesi 
Gayrettepe’deki Dedeman İstanbul Hotel’de yoğun bir 
katılımla gerçekleşti.

Sektörün çok kıymetli temsilcilerine ve yıldızlar or-
dusuna hitap etmekten mutluluk duyduğunu belirten 
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi 
Güler, “Yeni arayışlar başlığını sadece turizm, teknolo-
ji değil, tüm konular hakkında yeni arayışlar peşinde 
olmamız gerek diye düşünüyorum. Dünya değişiyor. 
Şartlar değişiyor, onu aşmak en büyük hedefimiz ol-
malı” dedi.

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye’nin turizm potansiyelini tartıştığımız bugün 
de gerçekten güzel şehrimiz güzel ülkemiz var. Yeni 
arayışlar noktasında Ordu’da üç ay olan turizm sezo-

nunu 12 aya yaydık. Kar festivalleri de yapıyoruz. Aynı 
zamanda yine “Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan 
Ordu” sloganıyla da emin adımlarla ilerliyoruz. 

 Karadeniz’in müthiş bir tarih kültür birikimi var. 
Yeniden keşfediyoruz ve keşfettikçe sürekli yukarıya 
doğru müthiş bir ivme kazanıyor. Turizmin potansiyeli 
çok yüksek. İkinci potansiyelimizde kadınlarımız. Ça-
lışkanlıkları, dürüstlükleriyle… Bunları toplayınca bam-
başka bir potansiyel ortaya çıkıyor. 81 ilimizde büyük 
potansiyel, kaynağımız var. 

 Ordu’nun 300 şelalesi var. Kanyonları, yaylaları 
mevcut. Karadeniz’i gelin keşfedin. Her bölgesi görül-
meye değer. Yeni Arayışlar zirvesinde ben de bir öne-
ri sunmak isterim. Aslında serbest piyasa başıboşluk 
değildir. Dengeyi sağlamak açısından, eksikleri gör-
mek açısından, turizm kurumlarına kaynak üretmesi 
açısından düzenleyici bir kurum çalışabilir. Hem ilimizi 
hem de tüm Karadeniz’i kapsayan yeni bir turizm planı 

İstanbul Ordu’yu Dinledi;
TATİLİN ROTASINI BELİRLEDİ
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oluşturulmalı. Gemi seyahati, sağlık turizmi gibi alanlarda yenilikleri bölgeye kazandırabiliriz. 

 Pandemi sonrası farklı bir ortam oluştan Ordu’da, Meyve toplayabileceğiniz, anı biriktirebileceğiniz, fındık 
toplayabileceğiniz, sahilinde yürüyüş yapabileceğiniz farklı alternatif turizm olanaklarını sağlayabilir, ön ayak 
olabiliriz. Gıda güvenliği ve iklim değişikliği konularındaki yaşananları bölge olarak avantaja çevirebiliriz.”
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 İSA TÜRKCAN
“YEREL KALKINMA BELEDİYELERDEN BAŞLAR”

Ulubey, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerinde kurulan Yeşil Doğa Yerel eylem Gurubu 
Derneği’nin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Ulubey ilçesinde gerçekleştirildi.
Ulubey Kaymakamı Soner DIVlİ ile Ulubey Belediye Başkanı İsa TürKCAN’IN ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, belediyelerin yerel kalkınmaya sağladığı 
faydalar ve etkiler üzerine görüş ve değerlendirmeler yapıldı.

 Toplantıda konuşan Ulubey Belediye Başkanı 
İsa Türkcan, yerel belediyelerin ülke ve bölge 
kalkınmasına önemli katkılar sağladığına dikkat çekti. 
TÜRKCAN, “Yerelde belediyecilik bir ülkenin kalkınma 
stratejisi ve kalkınma planını etkileyen önemli bir 
faktör olarak rol oynamaktadır. Kentler arası rekabetin 
arttığı günümüzde belediyelerin yerel kalkınmadaki 
önemi artmaktadır. Bizler de Ulubey Belediyesi 
olarak ilçemizi sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik 
alanda kalkındırmak için çalışmalarımıza yatırım ve 
projelerimize devam ediyoruz” dedi.

 Başkan TÜRKCAN, özellikle son dönemde turizm 
kalkınmasına yönelik çalışmalara imza attıklarını, 
özellikle Sayacabaşı mevkiinde bungalov evlerden 
oluşan tatil köyü ile bölge turizmine katkı sağladıklarını 
vurguladı. TÜRKCAN ayrıca ilçeyi tepeden gören 
seyir terasını da faaliyete geçirdiklerini belirterek, 
“Yeşil Doğa Yerel Eylem Grubu Derneğimiz üzerinden 
gerçekleştireceğimiz proje ile ilçemizi turizm alanında 
ayağa kaldıracak projelerden biri olan Uluğ Bey Seyir 
Terasımıza ilçe merkezinden yaya olarak ulaşım için 
ahşap merdivenler yapacağız” diye konuştu.

 Toplantıda Mesudiye Belediye Başkanı İsa GÜL, 
Kabadüz Belediye Başkanı Yener KAYA, TKDK Ordu 
İl Koordinatörü Berkay ÇELİK ve ilgili misafirler katıldı. 
Toplantının diğer bölümleri sırasıyla Kabadüz ve 
Mesudiye ilçelerinde devam edecek.
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Tel  : 0212 671 89 52
Faks : 0212 671 89 53
Gsm : 0532 575 88 27

İkitelli Org. San. Böl. Esot San. Sit. 
L Blok No:8 Başakşehir / İSTANBUL
t u g a n a k a l i p @ h o t m a i l . c o m
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ESENLER GENÇLİK GÜNLERİ’NDE 
150 Bin Gencimizle Buluştuk

esenler Gençlik Günleri’nde 150 bin gencimizle buluştuk, gençlerimiz için birbirinden 
renkli ve eğlenceli etkinlikler düzenledik. esenlerli gençler 10 gün süren festivalde, esen-
ler’de genç olmanın bir kez daha tadını çıkardı

Esenler Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı ve 29 Mayıs İstanbul’un Fethi kapsamında hazırladığı ‘Gençlik Günleri’ birbirinden renkli görüntülere 
sahne oldu. İstanbul’da gençlik rüzgârları estiren festivalde çok sayıda etkinlik düzenlendi. 

Konserler, sinemalar, söyleşiler, spor turnuvalarıyla renklenen Esenler Gençlik Günleri’nde 150 bin gencimizle 
bir araya geldik, sosyal medya 
üzerinden de 102 milyon erişime 
ulaştığımız festivalde gençliğin 
coşkusunu Esenler’de yaşadık. 
(balon)

100 Bin Genç Hedefiyle 
Başladık, 150 Bin İle Tamamladık 

Esenler Belediye Başkanı Mehmet 
Tevfik Göksu, Gençlik Günleri’nin açılış 
programında, “Gençlerimiz 19 Mayıs’ın 
ruhu, 29 Mayıs’ın heyecanı itibariyle 
gençliklerinin hem anlamını hem de 
heyecanını yaşasınlar istedik. Bu 10 
günde en büyük amacımız 100 bin 
gencimizle buluşarak iki bayramı 
kutlamak” demişti. 100 bin gençle 
buluşma hedefiyle başlayan festival, 
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İpek Böcekçiliği 

YAYGINLAşIYOR
   Ordu’da tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonrası, 
ipek böceği yetiştiriciliğine olan ilgi artmaya başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 
destekleriyle 2021 yılında başlatılan projede, yetiştirici sayısı 10’a yükseldi. Kumru ve 
Korgan ilçesindeki yetiştiricilere 2 bin adet dut fidanı dağıtımı gerçekleşti.
   Ordu’da, ulaşım, altyapı, turizm, üstyapı ve sağlık alanında birçok yatırımı hayata 
geçiren Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle de vatandaşlara 
yeni gelir kaynakları oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, topyekün kal-
kınma hamlesiyle tarım ve hayvancılıkta başlatılan 
projelere bir yenisi daha eklendi. Kentte yıllardır kade-
rine terk edilen ancak büyük bir gelir kapısı olan ipek 
böcekçiliği can vermek için faaliyetler artırıldı.

2 Bin Adet Dut Fidanı Dağıtıldı
Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hiz-

metleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma-
larda, Korgan ve Kumru ilçelerindeki yetiştiricilere 2 bin 
adet dut fidanı desteği verildi. 

Üreticiye Yeni Gelir Kaynağı
Türkiye’nin en fazla fındık üretimine sahip olan 

kentte, üretim süreci kısa ve pazarlama sorunu bu-

lunmayan ipek böceği yetiştiriciliği ile yetiştiriciler gelir 
kaynaklarının çeşitlendirmesi hedefleniyor.

Pazarlama Sorunu Bulunmuyor
İpek böcekçiliği diğer tarımsal faaliyetlerin yanın-

da kolaylıkla yapılabilen, yılda sadece 35 günlük bir 
üretim süreci olan, pazarlama sorunu olmayan, özel-
likle kırsaldaki kadınlar ve küçük aile işletmeleri tarafın-
dan rahatlıkla yapılabilen bir tarım faaliyeti. Karadeniz 
Bölgesinde Mayıs ayının 20’si itibarıyla içerisinde ipek 
böceği larvalarının olduğu kutular Koza Birlik tarafın-
dan üreticilere ücretsiz olarak veriliyor. Haziran ayı 
sonu itibarıyla da elde edilen kozalar Koza Birlik tara-
fından üreticilerden alınıyor.



www.saraycelikyapi.com

info@saraycelikyapi.com 

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 

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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HALK GÜNÜNDE İNEK İSTEDİ, 

VALİ 
KAPISINA GÖNDERDİ

Ordu Valisi Tuncay SONel, halk gününde 
kendisinden büyükbaş hayvan talebinde 
bulunan Nezaket ÖZDeMİr adlı kadının 
isteğini yerine getirdi.

Her çarşamba gününü halk günü toplantıları dü-
zenleyen Vali SONEL, Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu 
Mahallesi’nden gelen Nezaket ÖZDEMİR adlı kadının 
inek isteğini de yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Halk günü toplantısında Vali Tuncay SONEL’E bir 
ineğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Nezaket teyze, iste-
diği ineğinin buzağısıyla birlikte kendisine teslim edil-
mesiyle birlikte sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Vali SONEL’İN talimatıyla hazırlanan inek buza-
ğısıyla birlikte Gülyalı Turnasuyu mevkisinde ikamet 
eden Nezaket ÖZDEMıR teyzeye Gülyalı Kaymakamı 
Aydın Yanık ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal YıL-
MAZ tarafından teslim edildi.
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52 Basın Yayın eyüpsultan ramazan Çarşısı Organizasyonunu; 

BAşARIYLA TAMAMLADI
eyüpsultan Belediyesinin ramazan ayı boyunca,Albeyköy Meydanı Osmanlı parkta 
gerçekleştirdiği etkinlik projesi vatandaşlardan tam not aldı.
eyüpsultan Belediyesinin önemli projelerinden olan,‘eyüpsultan’da İl Derneklerinin 
Buluşması ve Kültürlerin Kaynaşması’ temalı ramazan Çarşısı ve etkinlik Alanı, 
52 Basın Yayın Organizasyon Sezer TUrAN tarafından oluşturulan ve eyüpsultan 
Belediyesi tarafından ,eyüpsultan ilçesinde bulunan il derneklerine tahsis edilen 
kulübeler ve iki adet devasa kıl çadır ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Her akşam Eyüpsultan ilçesi ve çevre ilçelerden 
binlerce insan Ramazan Çarşısını ziyaret ederek çok 
güzel vakit geçirdiler.

Kendilerine stand tahsis edilen Der-
nekler standlarında yöresel ürünlerin 
satışı ve tanıtımını gerçekleştirdiği 
gibi hemşerilerine ve ziyaretçilerine 
illeriyle ilgili tanıtım ve eğlenceler ile 
de  farklı sunumlar yaptılar.

Eyüpsultan Belediyesi, etkinlik 
alanında standı bulunan İl Dernek-
lerine sırasıyla her gün bir iftar ye-
meği ve sonrasında da konser yap-
ma imkanı sundu. Bu organize Dernek 
başkanları ve üyeleri tarafında da takdirle 
karşılandı.

52 Basın Yayın Organizasyonun tecrübeli ekibi sa-
yesinde Organizasyonda her gece farklı 

konuk sanatçıların katılması ve her hafta Cuma 
akşamları ise,Sezer Turan tarafından sunulan ve TV 

52’de canlı sunulan “Adım Adım Başarı” progra-
mında,Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Kö-

ken,STK Başkanları ve sanatçılar katıldı.

52 Basın Yayın tarafından kurulan kıl 
çadırında ise çeşitli konuk sanatçılarda 
sahne aldılar.

Ramazan Çarşısını vatandaşlardan 
hariç siyasetçiler ve STK Başkanları ve 
bürokratlarda ziyaret ederek büyük ilgi 

gösterdiler.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Kö-
ken’in takdirle karşılanan ve önemli projele-

rinden biri olan. Ramazan boyunca hizmet veren 
bu etkinlik alanına ve yöresel ürünler satış standlarına 
vatandaşlar gece ve gündüz yoğun ilgi gösterdi..

Hemen hemen her gece dernek standlarını ge-
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zerek vatandaşlar ile sohbet ger-
çekleştiren Eyüpsultan Belediye 
Başkanı Deniz Köken,vatandaşların 
sorunlarını dinleyerek ilgili birimle-
re gerekli talimatları anında verdi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle 
karşılaşan Belediye Başkanı Deniz 
Köken,bu ilgiye vatandaşlarıyla tek 
tek fotoğraf çektirerek karşılık verdi. 
Vatandaşlar Belediye Başkanının 
bu bu uygulamasından çok mem-
nun olduklarını belirterek teşekkür 
ettiler.

52 Basın Yayın Organizas-
yon Yönetim kurulu Başkanı Se-
zer Turan yaptığı açıklamada, 
“Eyüpsultan Belediyesi adına 
gerçekleştirdiğimiz, “Eyüpsul-
tan’da İl Derneklerinin Buluşması 
ve Kültürlerin Kaynaşması” te-
malı Ramazan Çarşısı ve Etkin-
liklerimiz 29 Nisan akşamı itiba-
riyle sona ermiş bulunmaktadır. 
Ramazan ayı boyunca çeşitli et-
kinliklere sahne olan çarşımızda 
her gece farklı şenlikler gerçek-
leşti. Vatandaşlarımızın ve der-
neklerimizin yoğun ilgisine te-
şekkür ediyorum. Bizleri her gün 
ziyaretleriyle onure etmişlerdir.

En ince ayrıntısına kadar ti-
tizlikle takip ettiğimiz şenlikleri-
mizin gerçekleşmesinde bizlere 
yardımcı olan başta Eyüpsultan 
Belediye Başkanımız Deniz Kö-
ken,Belediye başkan Yardımcıları 
Ali Rıza Yavuz,Cevdet Yıldız,Eda 
Çaçtaç,İsmail Uysal,Muhammet 
Çakır ve Zekeriya Yıldız’a,Eyüp-
sultan Belediyesi Başkan Danış-
manı Bahri Bodur’a,Misafirlerimizi 
en iyi şekilde ağırlayan Eyüpsul-
tan Ordulular Dernek Başkanımız 
Şenol Gündüz ve ekibine,Eyüp-
sultan belediye görevlilerine, biz-
lerden ilgisini esirgemeyen STK 
başkanlarımıza ve bizleri yalnız 
bırakmayan hemşerilerimize çok 
teşekkür ediyor.
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Semsipasa Mahallesi Sokullu Mehmet Pasa Caddesi 
7. Sokak No:2/B Kücükköy G.O.PASA / İSTANBUL

“Daha Güzel İşlere İmza Atacağımız ;
BİR SÜREÇ GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORuZ”
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe baba ocağı Fatsa ziyareti sırasında 
Belediye Başkanı İbrahim ethem Kibar’ı da ziyaret etti.
İlçe Başkanı İsa Yüksel’in de hazır bulunduğu ziyaret sohbet ve çalışmaları istişare 
şeklinde gerçekleşti. Ziyaret sonrası ilk açıklamayı Belediye Başkanı İbrahim etem 
Kibar yaptı.

“ B a ş k a n ı m ı z ı n 
Ziyareti Bizleri Mutlu etti”

AK Parti İstanbul İl Baş-
kanı Osman Nuri Kabak-
tepe’yi makamında ağır-
lamaktan memnuniyet 
duyduğunu belirten Fatsa 
Belediye Başkanı İbrahim 
Etem Kibar, “Yaklaşık 2 yıldır 
pandemi nedeniyle gerek 
bayramlaşmayı gerekse 
iftar sofralarında buluş-
mayı çok özlemiştik. Bizler 
Fatsa’dan İstanbul’da sa-
yın İl Başkanımızın başarılı 
çalışmalarını takip ediyo-
ruz. Fatsamız’da da 
birçok İftar sofrasında 
ve sahur programla-
rında vatandaşları-
mızla bir araya geldik. 
Ramazan Bayramı 
vesilesiyle de hem-
şerilerimiz de doya 
doya bayramlaştık. 
Memlekete gelme 
vesilesiyle İstanbul İl 
Başkanımız Osman 
Nuri Kabaktepe’ye 
belediyemize yap-
mış olduğunuz ziya-

retten dolayı da teşekkür ediyorum.” dedi.

 “Sılahi rahim İnsanın Unutmaması Gereken Bir 
Kavramdır”

İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise 
yaptığı açıklamada, “Bayramlar hakikaten insanların 
kendini mutlu ve huzurlu hissettiği vakitlerden birisi-
dir. İnsanın doğup büyüdüğü toprakları ziyaret etme-
si başka bir anlam katıyor. Bizim hem geleneğimizde 
hem inancımızda sılahi rahim insanın yatsımaması 
unutmaması gereken bir kavramdır. Bu vesileyle baba 
ocağımıza gelelim ziyaret edelim dedik. Bir günlük bir 
ziyaret de olsa eşimizle dostumuzda görüşmekten 
mutlu olduk aynı zamanda şehri eminimizi de ziyaret 
edelim dedik. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizin geçmiş 
Ramazan Bayramını tebrik ediyorum inşallah. Bugüne 

kadar olduğu gibi 
bundan sonra da 
Fatsamız için İstan-
bul’umuz için Tür-
kiye’miz için daha 
güzel günleri ya-
şayacağımız daha 
güzel işlere imza 
atacağımız bir süreç 
geçirmeyi hedefli-
yoruz. Tekrar hayır-
lı bereketli sağlıklı 
günler dilerken bir 
sonraki Ramazanı 
Allah’ın izniyle pan-
demiden uzak ya-
şamayı arzu ediyo-
ruz.” diye konuştu.
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Semsipasa Mahallesi Sokullu Mehmet Pasa Caddesi 
7. Sokak No:2/B Kücükköy G.O.PASA / İSTANBUL
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Ordu Büyükşehir ağaç sökme ve dikme makinesini kendi imal etti   
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordulu ustalarla birlikte ağaç sökme ve dikme makinası imal 
etti. İmal edilen araç ile ağaçlara zarar verilmeden söküm ve dikim işlemleri kolaylıkla 
gerçekleştiriliyor. 

Ordu Büyükşehir Ağaç Sökme ve Dikme

MAKİNESİNİ İMAL ETTİ  

 Ordu Büyükşehir Belediyesi, ağaçların kesilmesi-
ni önleyip kolayca yer değiştirmesini sağlayan ağaç 
sökme-dikme makinesi imal etti. Ordulu ustaların 
emek ve gayretiyle geliştirilen ağaç sökme ve dikme 
makinesi ile artık ağaç sökümü, taşıma ve dikme iş-
lemleri kolaylıkla gerçekleştirilirken hiçbir ağaca zarar 
verilmiyor.   

Doğal çevrenin korunması amacıyla hayata ge-
çirdiği proje ve yatırımlarla öne çıkan Ordu Büyükşehir 
Belediyesi, Başkan Hilmi Güler’in talimatlarıyla il ge-
nelinde ağaçlandırma çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. Gelecek kuşaklara daha yeşil bir Ordu 
bırakmak amacıyla, doğanın korunmasının yanı sıra 
yeşilin her tonunun artması için çalışmasını sürdüren 
Ordu Büyükşehir Belediyesi, ağaçları da kesilmekten 
kurtarıcı çalışmalarıyla takdir topluyor. 

Ordulu ustalar üretti 
Bu kapsamda çalışma yapan Büyükşehir Beledi-

yesi ekipleri, ağaçların zarar görmeden taşınmasını 
sağlayan ve piyasa değeri yüksek olan ağaç sökme 
ve dikme makinesini kendisi geliştirdi. Teknik çalış-
maları Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ağaç 
sökme ve dikme makinesi Ordulu ustalar tarafından 
Ordu Sanayi Sitesi’nde imal edildi. 

Her alanda kullanılabiliyor 
Büyükşehir Belediyesince geliştirilen ağaç sökme 

ve dikme makinesi işlevleriyle de birçok konuda ko-
laylık sağlıyor. Araç, belirli büyüklükteki ağaçların bir 
yerden bir yere taşınmasına imkan veriyor. Böylece 
herhangi bir inşaat sahasında kalan ve o zamana ka-
dar nakledilme imkanı olmadığı için ağaçların zarar 
görmeden taşınması ve yeni yerine dikilmesi sağlanı-
yor. Araç, söküm çalışmasının yanı sıra ağaç dikilecek 
çukuru kendisi açıyor, makinenin arkasında bulunan 
bomlar ise ağacı kavrayarak dikimini gerçekleştiriyor.
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Kadın Arıcılara ‘Arı Sütü’ üretimi İçin;
MALZEME DAĞITIMI YAPILDI
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle uygulanan 
“Kadın Arıcılar İle Arı Sütü üretimi Projesi” çerçevesinde Ordu’nun İkizce ilçesinde 
düzenlenen törenle kadın arıcılara arı sütü üretimi için gerekli olan arıcılık malzemeleri 
dağıtıldı.   

Proje dahilinde mart ayı içerisinde İkizce ilçesinde 
eşleri ile birlikte arıcılık faaliyeti gösteren kadın arıcılara 
arı sütü eğitimi verildi. Eğitimin tamamlanmasının ar-
dından üreticilere arı sütü üretebilmeleri için yaş polen, 
balmumu, temel petek, çıta, ana arı ızgarası, arı sütü 
toplama kaşığı, süt muhafaza şişesi gibi temel mal-
zemelerin yanında, ürettikleri arı sütünü bozulmadan 
muhafaza edebilmeleri için donduruculu buzdolabı ve 
saha şartlarında gezginci olarak da üretim yapabil-
meleri için solar enerji üretim paketi verildi. 

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal YıLMAZ, Ordu 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından son 5 yılda arı 
ürünlerinin çeşitlendirilmesi üzerine birçok projeyi uy-
gulayarak üreticilere destek sağladıklarını söyledi. YıL-
MAZ, “Ordu ilimizde yaklaşık yılda 17 bin ton bal üretimi 
gerçekleştiriyoruz. Amacımız bir taraftan bal üretimin-
de verim ve kaliteyi yükseltmek, bir taraftan da balın 
yanında diğer arı ürünlerinin üretimini arttırmak. Mev-
cut bal üretimimiz ile ilimiz ekonomisine yaklaşık 450 
milyon TL civarında bir katkı sağlanıyor. Ancak biz bu 
katkıyı çok daha yukarıya çıkartabiliriz. “dedi.   

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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eyüpsultan Belediyesi ramazan Çarşısı;

COşKuLu GEÇTİ
eyüp Sultan Belediyesi tarafından hazırlanan,eyüp Sultan’daki derneklerin yer aldığı 
organizasyonunun  ve 52 Basın Organizasyon Sezer TUrAN Tarafından yapıldığı ramazan 
Çarşısı açılışı yapıldı.

Bir ay boyunca çeşitli etkinliklere sahne olacak Ra-
mazan Çarşısının açılışını Eyüp Sultan Belediye Başka-
nı Deniz Köken ve İstanbul Millervekilleri Hasan Turan,-
Şirin Ünal,Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara,Başkan 
Yardımcıları Cevdet Yıldız,Zekeriya Yıldız, Ak Parti İlçe 
Başkanı Muhammet Vanlıoğlu ve vatandaşlar ın 
kat ı l ımıyla gerçekleştirildi. 

Yöresel ürünler ve çeşitli gıda ürünlerinin satılacağı 
standlar Eyüp Sultan ilçesindeki yöre dernekleri tara-
fından işletiliyor.

Çocuklara yönelik Hacivat Karagöz,çocuk tiyatro 
oyunlarının yanında,şişme oyun alanlarıda ilk gün ol-
masına rağmen çok büyük ilgi gördü.
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Belediye Başkanı ve yanındakiler 
sırasıyla kurulan tüm standları geze-
rek etkinliğe katılanlara hoş geldiniz 
dediler ve birlikte hatıra fotoğrafları 
çekindiler. Standların dolaşılmasından 
sonra ise meydanda kurulan kıl çadıra 
gelen Belediye Başkanı ve beraberin-
dekiler,burada vatandaşlarla bir süre 
sohbet ettiler…

İlk gün olmasına rağmen vatan-
daşlar, pandemiden sonra ilk defa böy-
le bir organizasyonun yapılmasından 
dolayı Ramazan çarşısına yoğun ilgi 
gösterdiler.
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OBİTeM’den 

17 BİN KİşİYE EĞİTİM
Ordu Büyükşehir Belediyesinin vitrin çalışmaları arasında 
yerini alan ve kurulduğu alan ve eğitim simülatörleri açısından Karadeniz 
Bölgesi’nde tek olma özelliği taşıyan OBİTeM fark oluşturmaya devam ediyor.

Avrupa standartlarında kurulan İtfa-
iye Eğitim Merkezi, 2020 yılından bu yana 
gerçekleştirmiş olduğu eğitim faaliyet-
leri ile bölgede itfaiye eğitimleri konu-
sunda ön plana çıkmayı başardı. İtfaiye 
eğitim merkezi tarafından 2020 yılından 
itibaren 441 kurumda yaklaşık 17 bin kişi-
ye eğitim verildi.

Organize Sanayi Bölgesi Karapınar 
Mahallesi’nde yaklaşık 3 bin metreka-
relik alana kurulan merkez, yangın ve 
afet olaylarında halkın can güvenliğinin 
daha profesyonel ekiplerce sağlanması 
için itfaiye ve arama kurtarma ekipleri-
nin eğitimlerini başarıyla tamamlama-
sını sağlıyor.

Her Kesime Hitap Eden Eğitimler 
Düzenleniyor

İtfaiye Eğitim Merkezi’nde itfaiye per-
sonellerine, gönüllü itfaiyecilere, arama 
kurtarma ekiplerine, tüm kamu ve özel 
kurumların acil durum ekiplerine gerçek 
bir yangın veya arama kurtarma ope-
rasyonlarında karşılaşabilecekleri tüm 
durumlarda yangına müdahale, yan-
gın alanındaki doğru hareket tarzları ve 
söndürme ekipmanları kullanım teknik-
leri, arama kurtarma teknikleri eğitimleri 
uygulamalı olarak veriliyor.

İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf ÇıNKıL, 
eğitim merkezinde katılımcıların niteliği-
ne göre eğitimlerin planlandığını söyledi. 
Daire Başkanı ÇıNKıL sözlerine şöyle de-
vam etti:

“İtfaiye eğitim merkezimize gelen 
katılımcıların niteliğine göre yaptıkları 
işlere göre burada eğitimleri planlaya-
biliyoruz. Burada profesyonel itfaiyeciler 
için kapalı dumanlı ortamlarda arama 
kurtarma tekniklerini gösterdiğimiz eği-
tim simülatörümüz, yangınlara müda-
hale esnasındaki teknikleri gösterdiğimiz 
eğitim simülatörümüz var. Yüksekten 
kurtarma tekniklerini gösterdiğimiz yük-
sek açı eğitim kulemiz, doğalgaz yan-
gınlarına, LPG tankeri yangınlarına, yağ 
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yangınlarına, sıvı yangınlarına müdahale edebilece-
ğimiz simülatörlerimiz mevcut”

Türkiye’nin İtfaiyecileri Obitem’de Yetiştirebilecek
Mesleki anlamda donanımlı itfaiyecilerin yetiştiri-

lerek profesyonel itfaiyecilik anlayışına uygun hizmet 
içi eğitimlerin düzenlendiği İtfaiye Eğitim Merkezinde, 
Ordu İtfaiyesi personellerinin yanı sıra Giresun İtfaiyesi, 
Bulancak İtfaiyesi, Giresun AFAD, Giresun Orman Böl-
ge Müdürlüğü gibi birçok kurum personellerine yönelik 
programlar gerçekleştirildi.

İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf ÇıNKıL, Türkiye 
Belediyeler Birliği ile iş birliği içerisinde Türkiye’nin 
farklı illerindeki itfaiye teşkilatlarında görev yapan 
itfaiye personellerine Temel İtfaiyecilik Eğitimleri 
verilmesi için planlamalar yapıldığını söyledi.

Daire Başkanı ÇINKIL Sözlerini Şöyle Sürdürdü:
“2022 yılı projelerimiz arasında Türkiye Belediyeler 

Birliği ile projelendirdiğimiz Türkiye’nin birçok ilindeki 
itfaiye teşkilatlarındaki itfaiyecilere 3 haftalık bir eği-
tim programı planlıyoruz.  Yine mayıs ayı içerisinde de 
yaklaşık 25 il 10-15 ilçe itfaiye teşkilatlarını da yine itfa-
iye merkezimiz ve ilimizin tanıtımı anlamında ilimizde 
eğitim merkezimizde misafir etmiş olacağız.”

Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi Merkezi
Ordu İtfaiyesi bünyesinde gerçekleştirilen eğitimler-

de, bilinçli, duyarlı ve nitelikli personeller yetiştiriliyor. OBİTEM 
bünyesinde yer alan İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde verilen 
eğitimlerde kursiyerlere profesyonel sağlık ekipleri gelene 
kadar uygulanması gereken temel ilk yardım kuralları da 
aktarılıyor. Eğitim sonrası kursiyerlere İl Sağlık Müdürlüğü 
onaylı ilk yardımcı sertifikası ve kimlik kartı da veriliyor.



36

MEMLEKETİM ORDU HABER

Ba
şa

 d
ön

Ordu’ya Güzelik Katan

ÇALIşMA
Ordu Büyükşehir Belediyesi, bahar aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte 
park ve bahçeler başta olmak üzere sahil bandı, kara yolları üzerinde bulunan kavşak 
ve refüjleri çiçek ve farklı türde bitkilerle süslüyor. Yapılan bu çalışmalar Ordu’nun 
güzelliğine güzellik katıyor.
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   Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
tarafından il genelinde yürütü-

len peyzaj çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor. Hava sıcaklıklarının 

artması ile peyzaj çalışmalarına 
hız veren Büyükşehir Belediyesi, 

Ordu’yu çiçek bahçesine dönüştü-
rüyor. Kara yolları üzerinde bulu-
nan kavşak ve refüjlerde yapılan 

peyzaj çalışmalarında değişik 
desenler ve farklı materyaller kul-
lanan Büyükşehir Belediyesi, va-

tandaşların göz zevkine hitap eden 
çalışmalar ortaya çıkarıyor.
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Ordu Yumurta üretiminde;

ZİRvEYE OYNuYOR
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’İN gelir getirici projeleri 
arasında yer alan tarım ve hayvancılık çalışmaları kapsamında verilen desteklerle 
üretilen organik yumurtalar Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilere ulaşıyor. Bu 
kapsamda 4 bin 500 zincir mağazada satışa sunulan 2,5 milyon organik yumurtadan 
ayda 6 milyon Tl gelir elde ediliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Hilmi GÜ-
LER’in arım ve hayvancılık alanın-
da üreticilere ek gelir getirecek 
olan projeler meyvelerini verme-
ye başladı. Daha önce organik 
yumurta üretimin yok denecek 
kadar az olan Ordu’da yapılan 
desteklemelerle kurulan tesis sa-
yısı 35’i geçti. 

Türkiye’nin tanınan zincir 
marketlerinden Migros, Ordu Bü-
yükşehir Belediyesi öncülüğünde, 
Beni Hafife Alma Projesi’nin (BHA) 
katkılarıyla Ordu Yumurta Üreti-
cilerini Birliği tarafından üretilen 
organik yumurtalar ülkenin her 
köşesindeki 4 bin 500 zincir ma-
ğazalarında tüketicilere  
ulaştırıyor.
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Ordulu Numan HATİPOğlU;

TOKAT vALİSİ OLDu
Gaziosmanpaşa Kaymakamı olarak görev yapan Ordu Korganlı Numan Hatipoğlu Tokat 
Valisi olarak atandı. Haberin duyulması memleketi Korgan’da büyük sevince yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imza-
sıyla Resmi Gazetede yayınlanan Valiler Atama karar-
namesiyle 9 ilin valisi merkeze çekildi. 10 ilin valisi de 
yer değiştirdi. Yapılan değişikler sonrası Ordu Korganlı 
Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat 
valisi oldu.

Numan Hatipoğlu Kimdir?
1969 Ordu Korgan ilçesi doğumludur. İlk ve orta öğ-

renimini Korgan? da tamamlamıştır. 1990-1991 öğretim 
yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1994 yılında 
Nevşehir Kaymakam Adayı olarak memuriyete başladı. 
1996 yılında Tokat?ın Reşadiye ilçesinde Kaymakam Ve-
killiği yaptı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siya-
set ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını 
?Yerel Yönetim Yasalarında Yapılan Değişikliklerin Türki-
ye?nin Demokratikleşmesi Süreci Açısından İncelenmesi? 
tezi ile tamamlamıştır. Halen Akdeniz Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsünde Tarih Anabilim Dalında Doktora Öğ-
renimine tez aşamasında devam etmektedir.

Kaymakamlık Kursu sonrası sırası ile aşağıdaki 
yerlerde çalıştı;

1- Gaziantep Yavuzeli (1997 ? 1999)

2- Diyarbakır Çüngüş (1999 ? 2001)

3- Adıyaman Gölbaş (2001 ? 2004)

4- Düzce Çilimli (2004 ? 2005)

5- Denizli Acıpayam (2005 ? 2009)

6- Kütahya Tavşanlı (2009 ? 2016)

7- Trabzon Ortahisar (2016-2018)

Kırklareli Vali Yardımcısı iken 26.12.2018 tarihli ve 
2018/260 ile 2018/26 sayılı Cumhurbaşkanlığı Ata-
ma Kararları ile ile Gaziosmanpaşa Kaymakamlığına 
atanmıştır. Son kararname ile de Tokat Valisi olmuştur.

Numan Hatipoğlu, Rehber Öğretmen olan Ay-
fer Hatipoğlu ile evli olup, Alperen ve İdris Eren 
isimli iki oğlu bulunmaktadır.
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D Vitamini Desteği Koronavirüs İle Mücadelenin En Etkili;

ARAÇLARINDAN BİRİ
Covid-19’un Omicron varyantı birçok ülkede etkisini sürdürüyor. Yeni varyantla bir-
likte Türkiye dâhil pek çok ülkede vaka sayılarında gözle görünür bir artış yaşanıyor. 
Salgınla mücadelede aşı olmanın önemine işaret eden uzmanlar, aynı zamanda top-
lumsal bağışıklığın oluşmasında D vitamininin önemine de dikkat çekiyor. Son olarak 
Türkiye’de yapılan bir araştırmada D vitamini takviyesinin Covid-19’dan ölüm oranını 
2,14 kat azalttığı tespit edildi. 

 D vitamininin koronavirüsle mücadelede en 
etkili unsurlardan biri olduğu, yapılan son araştır-
malarda bir kez daha kanıtlandı. tİstanbul Üniversi-
tesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesince 
yapılan “D Vitamini Takviyesinin Covid-19 Hastalığının 
Şiddetine Etkisi” başlıklı araştırma, D vitamininin te-
davide etkili olduğunu ortaya koydu. Tıp dünyasının 
prestijli dergilerinden Nutrients’da da bilimsel makale 
olarak yayımlanan araştırmaya göre, D vitamini tak-
viyesi Covid-19’dan ölüm oranını 2,14 kat, 8 günden 
fazla hastanede yatış sürecini ise yarı yarıya azaltı-
yor. Konuyla ilgili olarak bilgi veren Proje Koordinatörü 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait 
Gönen, “Yaptığımız araştırmada hastanemizde tedavi 
gören hastalarımıza D vitamini takviyesi yaptığımızda 
yoğun bakım ünitesi de dahil, hastane yatış süresinin 
daha kısa olduğunu ve ölüm oranının daha az oldu-
ğunu gözlemledik” dedi. D vitamininin, bir vitaminden 
de öte hormon etkisi olduğunun ve birçok sistemi ilgi-
lendirdiğinin bilindiğini aktaran Gönen, bu çalışmayla 
D vitamininin Covid-19 tedavisinde de faydalı olabile-
ceğini gösterdiklerini dile getirdi. Birbirinden lezzetli ve 
inovatif peynirleriyle toplum sağlığına katkı sağlamayı 

hedefleyen Muratbey de AR –GE Merkezi ve ülke-
mizdeki üniversiteler ile yaptığı iş birliği sonucun-
da ortaya koyduğu çalışmalarla D vitamininin 
önemine dikkat çekiyor.

Türkiye’de D Vitamini Eksikliği Büyük Bir Sorun 
Muratbey, geçtiğimiz yıl, D vitamini seviye-

lerine ayna tutan araştırmasında toplumdaki D 
vitamini düzeylerinin düşük olduğu sonucunu 
gözler önüne serdi. Hacettepe Üniversitesi Or-
topedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı ve Uşak 
Üniversitesi Tıp ve Sağlık Hizmetlerinde görevli 
öğretim üyeleri ile Muratbey Ar-Ge merkezi ta-
rafından gerçekleştirilen çalışmada 18-30 yaşla-
rı arasındaki üniversite öğrencilerinin D vitamini 
eksikliği düzeyleri değerlendirildi. Çalışmaya; tıp, 
diş hekimliği ve sağlık hizmetleri bölümlerinde 
öğrenim gören 100 (44 erkek ve 56 kadın) üni-
versite öğrencisi dâhil edildi. Kan serum analiz-
leri sonucunda çalışmaya katılanların % 91’inde 
(Kadınlarda % 92.86, erkeklerde% 88.64) D vita-
mini eksikliği tespit edildi. Muratbey Ar-Ge ekibi, 
6. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği 
Kongresi’nde yaptığı sunumda da D vitamini-

nin bağışıklık üstündeki düzenleyici etkilerinden dola-
yı pandemi sürecinde özel ilgi gördüğünün altını çizdi.  
Kongre sunumunda şu veriler paylaşıldı; “D vitamini 
immünmodülatör etkisiyle sitokin fırtınasını tetikleme-
den bağışıklık sistemini güçlendirir. 20 Avrupa ülkesinin 
Covid-19 sıklığı ve ölüm oranları ile ortalama D vita-
mini seviyeleri karşılaştırılmış ve en düşük D vitamini 
seviyeleriyle hastalık sıklığı ve ölüm arasında kuvvetli 
bir ilişki bulunmuştur. Türkiye’de her 3 yetişkinden 2’si 
D vitamini eksikliği yaşamaktadır. Bu nedenle besinsel 
kaynağı sınırlı olan D vitamininin, destek şeklinde ya da 
D vitamini ile zenginleştirilmiş besinlerle alınması ge-
rekmektedir”.

Muratbey’in birbirinden sağlıklı lezzetleri, D vitamini 
eksikliğinin giderilmesi ve bağışıklığın güçlendirilmesi 
için zengin seçenekler sunuyor. Muratbey’in D vitamini 
deposu “Burgu Plus” “Taze Peynir Plus” ve “Taze Kaşar 
Plus” peynirleri ve aynı şekilde çocuklara peyniri sev-
dirmek için üretilen dünyanın D vitamini ile zenginleş-
tirilmiş ilk şekil şekil peyniri “Muratbey Misto”, bağışıklığı 
artırmaya ve günlük D vitamini ihtiyacını karşılamaya 
yardımcı oluyor. 
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3 Bin 500 Dekar Daha Üretime Kazandırılacak
Dağıtım 
  töreninde konuşan Tarım ve Hayvancılık Hizmet-

leri Dairesi Başkanı Ahmet ULTAV, arpa, yulaf, yeşil mer-
cimek ve nohut tohumlarının toprakla buluşmasıyla 
birlikte, 3 bin 500 dekar tarım arazisinin daha üretime 
kazandırılacağını söyledi.

Gül’den Başkan Güler’e Teşekkür
Mesudiye Belediye Başkanı İsa GÜL, “Mesudiye il-

çemiz tarım ve hayvancılık yolunda ilerliyor. İlçemizi 
tarım hayvancılık ve iç turizm noktasında en yükseğe 
taşımak için çalışmalar devam ediyor. Bizlere bu yolda 
büyük destekler veren Büyükşehir Belediye Başkanımız 
sayın Dr. Mehmet Hilmi GÜLER’E teşekkürlerimi sunuyo-
rum” şeklinde konuştu.

Mesudiye ve Akkuş’ da Âtıl Araziler;

ÜRETİME KAZANDIRILIYOR
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’İn tarımsal alandaki 
kalkınma hamlesi her geçen gün büyüyor. “Kendi kendine yeten bir Ordu” sloganıyla 
yapılan çalışmalar kapsamında, Mesudiye ilçesindeki üreticilere 31 ton arpa, yulaf, yeşil 
mercimek ve nohut tohumu dağıtıldı. Yeni tohum dağıtımıyla birlikte 3 bin 500 dekar atıl 
arazi daha üretime açıldı. Kent genelinde üretime kazandırılan atıl tarım arazisi miktarı 
17 bin 500 dekara yükseldi.
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Erçal Şirketlerinin Kuruluşu ve Aşamalarını Özetler 
Misiniz?

 BURHAN ERÇAL: Erçal Grup ticarete 1930’lu yıllarda de-
dem İbrahim Erçal’ın bireysel İşletmesi ile başlamış bir aile 
şirketi.Dedem 1930’lu yıllarda ilk Kumru ilçemizde Zahire dük-
kanı ile faaliyete başlamış, daha sonra babam Dursun Er-
çal, amcam Mehmet Erçal ile birlikte işleri biraz büyütmüş, 
1970’li yıllarda Dursun Erçal’ın çocukları işte ilk başta Nurhan 
Erçal, Sait Erçal,daha sonra Mustafa Erçal,İsmet Erçal, en son 
benimde  1990 dan itibaren dahil olduğumuz aile şirketimiz 
oluşmuş. Bizler dahil olduktan sonra, üçüncü kuşak olarak 
ticarete Kumru’da Manifatura,Tuhafiye,Mobilya,Beyaz Eşya,-
Gıda Toptancılığı,Ekmek Fabrikası,İnşaat Malzemesi ve yine 
en önemli konu olan fındık alım satımı konusunda çok çe-
şitli işlerde Kumru’da faaliyette bulunduk. Daha sonra 1991 
yılında Samsun’da bir yatırım için aldığımız arsa ile oraya 
yaptığımız inşaat neticesinde işimizin bir kısmını Samsun’a 
taşıdık ve burada ilk açtığımız ikinci el ağır vasıta işletmesiyle 
aslında Erçal Grubun açılımı ve büyümesinin adımları atıl-
mış oldu. ilk etapta büyük abim Nurhan Bey buraya 1993-94 
yılında geldi akabinde 3 ay sonra 6 ay sonra ben geldim,da-
ha sonra bu işletmemizi 5-6 yıl içinde ağır vasıta sektöründe 
Erçal bir marka haline geldi. özellikle büyüdükten sonra tabi 
Kumru’daki işlerimizi rasbe ederek orada sadece fındık sek-
töründe faaliyet gösteren bir işletme hale geldik. Tabi 1998’li 
yıllarda fındık fabrikamızı kurduk,daha öncesinden 1992 yı-
lında ortak olduğumuz bir fabrika vardı,onun akabinde 1998 
yılında kendi fındık fabrikamızı kurduk ve orada sadece fındık 
işletmeciliği yaptık ve biraderin bir tanesini oraya bıraktık,-
diğer biraderler Samsun’a bizimle beraber geldi.Hatta daha 

sonra 2002 yılında İstanbul’a ilk şubemizi açtık. Orda da ağır 
vasıta sektöründe faaliyet gösteren bir işletme açtık. Onun 
haricinde Kumru’daki fındık fabrikasının haricinde,2006 yılın-
da Zonguldak Alaplı’ya İkinci fabrikamızı açtık. Biraderin birini 
yine oraya yönlendirdik,akabinde fındık ve ağır vasıta sek-
töründe aynı zamanda İnşaat sektörüne de zaman zaman 
dahil olduk. Fındık,Otomotiv ve İnşaat sektöründe büyüyen 
gelişen bir işletme haline geldik.Şu anda da Türkiye genelin-
de Samsun merkez olmak şartıyla, Ordu-Kumru, Zonguldak 
Alaplı İstanbul,Ankara ve İzmir’de şubeleri olan bir aile şirketi 
konumundayız. Zonguldak-Alaplı ve Ordu-Kumru’da fındık 
işletmemiz, fındık fabrikamız var. Kumru’da aynı zamanda 
Entegre tesislerimizde var,fındığa entegre olarak. İstanbul 
Ankara,İzmir ve Samsun’da da ağır vasıta sektöründe faali-
yet gösteriyoruz. Aynı zamanda otomobil ikinci elde de faali-
yet gösteren işletmelerimiz mevcut.

Gelecekte Firmanızı Görmek İstediğiniz Yer,Durum Nedir? 
Böyle Bir Tablo Tarif Eder Misiniz?

  BURHAN ERÇAL:  Ya tabi şirketler insan gibi yani doğu-
yor,büyüyor  ve gelişiyor. Şirketlerimiz de tabii 1930’lu yıllar-
dan bu zamana düşündüğümüzde hep gelişerek, büyüyen 
bir konumda. Tabii bizim hedefimiz Türkiye’de kendi alanı-
mızda Dünya’da,Türkiye’de kendi alanımızda söz sahibi ola-
bilecek, hem fındıkta hem otomotiv sektöründe şirket haline 
gelebilmek. Bunun için Türkiye’de her zaman ilk 3 ün için-
de,Dünya’da ilk 10’un içinde olma gibi bir hedefimizi biz viz-
yon olarak koyduk. İnşallah zaman içinde bu hedeflerimize 
ulaşmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bu ekip 
işi, hem ortaklarımız hem çalışanlarımızla birlikte bunu ba-
şarabileceğimize inanıyorum. 

Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Kısaca Burhan Erçal Kimdir?
BUrHAN erÇAl: Burhan erçal 1973 Ordu-Kumru doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini 
Kumru’da tamamladım. Anadolu üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çalışmta ekono-
misi ve endüstri İlişkiler Bölümü ve Kamu Yönetimi mezunuyum, aynı zamanda işletme 
lisansımı yaptım. Şu anda erçal Grup Yönetim Kurulu Başkanı olarak Samsun merkezde 
görev almaktayım. Şu anda fındık,Otomotiv ve inşaat sektöründe faaliyette olan Grup 
şirketlerinin başında beşkardeş ve 6 tane yeğenim ile beraber şirketin faaliyetlerini 
devam ettiriyoruz. 

Burhan ERÇAL ile Söyleşi
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İş Yaşamında “Vizyon” ve “Amaç” Belirlemek Neden Önemli?
BURHAN ERÇAL: İş yaşamınızda bir hedefiniz olmaz ise, 

bir vizyonunuz olmaz ise, kendiliğinden oluşacak bir süreç 
gelişmiyor. Yani hedefe koyuyorsunuz yapmanız gereken-
leri o hedefe ulaşmak için koşturuyorsunuz. Ekibinizi sevk ve 
idare ediyorsunuz, zaman içinde bu süreçleri ne durumda 
olduğunu analiz ediyorsunuz, ters ediyorsunuz, bir de bakı-
yorsunuz gerçekten güdümlü füze gibi koyduğunuz hedefe 
ulaşmışsınız. İnsan hedefine koyup, kafadan ben bu işi ba-
şaracağım dediğinde başaramadığı hiçbir engel olmaksızın, 
başarmadığı hiçbir olay olmaz diye düşünüyorum. Bunun 
örnekleri çoktur Yeter ki İnsanoğlu yapmak istediğini kafa-
sına koysun, hedef olarak seçsin, başarmaması mümkün 
değil diye düşünüyorum. Onun için hedef önemli. Hedefe ki-
litlenmek önemli. Bu konuda da çok örnekleri vardır Ben de 
bu düşüncedeyim.

Sizin İçin Başarı Ne Demektir?
 BURHAN ERÇAL: Güzel bir soru, başarı mutlu olmaktır. 

Tek bir cümle söyle söylemek istersek mutlu olmak başar-
manın hazzıyla, gerçekten kendi bireysel tatminden ziyade, 
Sektörel tatmin ülkeye faydalı olma tatmini, gerçekten de 
örnek olma şeklinde özetleyebilirim. 

İş Yaşamınızda Öncelikleriniz ve İlkeleriniz Nelerdir?

BURHAN ERÇAL:  İş yaşamımızda bizim önceliklerimiz,bir 

kere yaptığımız işin en iyisini yapmak veya hiç yapmamak. 
Yani bununla ilgili bu zamana kadar ki çalışmalarımızda 
gerçekten yaptığımız işlerde -sektörümüz açısından değer-
lendiriyorum- en iyi olmayı hedef koyduk ve o doğrultuda da 
hedefimize kilitlendik, başarılı da olduk. 

İçinde bulunduğunuz sektörlerde zaman zaman var 
olan sıkıntıları firma olarak aşmayı nasıl başarıyorsunuz. 
Her zaman B planlarınız var mı?

BURHAN ERÇAL:  Tabi ki yani bununla ilgili her işletmede 
olduğu gibi bizim de mutlaka B planımızın ve tedbirlerimi-
zin olması gerekiyor.Çünkü işletmelerin geleceğinin şansa 
bırakılması mümkün değil. Çünkü ciddi bir yatırım yapmış-
sınız, personelleriniz oluşmuş, şubelerimiz var. Biz şirket ola-
rak hiçbir şeyi şansa bırakma gibi bir lüksümüz olmadığına 
inanıyoruz. Bunun için öncelikle, tabi Türkiye gibi böyle eko-

nominin dalgalı olduğu ülkelerde ki bu Türkiye’de biliyorsu-
nuz bizim yaşımız genç olmasına rağmen 3-4 defa büyük 
ekonomik krizler geçirdik, bunun bir kimisi uluslararası kriz-
lerdi,kimisi finansdan kaynaklı krizlerdi. Bu süreçler aslında 
şirketlere olgunlaştıran, aynı zamanda bağışıklık sistemini 
güçlendiren unsurlar diyebiliriz. Bu biraz da bizim şansımıza 
olan bir şey, şanslı da görüyorum aslında. Yani bugün reka-
bet açısından da değerlendirdiğimizde bütün dünya ülke-
lerindeki işletmelerle bu konuda her zaman rekabet edebilir 
durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü bu tip durum-
lara hazır olmayan işletmelerin çok daha kolay sıkıntıya 
düştüğünü, sürpriz bir krizin şirketin gerçekten bünyesini çok 
ciddi derece sarstığını görebiliriz. Bugün Avrupa ülkelerinde, 
işte Amerika’da, Japonya’da fİlan bu tip krizlerde birçok iş-
letmenin yaprak dökümüne uğradığını görüyoruz. Türkiye’de 
buna her zaman hazırlıklı olmak gerektiği gibi, biz de kendi-
miz özellikle hem borçlanma açısından, hem yatırımların za-
man ve mekanının iyi seçilmesi açısından baştan bir kurgu 
yapmak ve riski en aza indirecek şekilde başta bu kurguları 
yerine getirmek gerektiğine inanıyoruz. Bununla birlikte her 
zaman krizlerin etkisinde uzun süre kalınabileceği noktasın-
dan da yola çıkarak tedbirimizi alarak süreçlerimizi yürütü-
yoruz. Bu olmazsa olmaz konulardan birisi;çünkü bir şirketin 
zor duruma düşmesi bu dönemde tekrar ayağa kalkması 
çok zor bir durum. Yani artık şirketler kendi başının çaresi-
ne, çaresini bulmak zorunda olduğunu.yani dışarıdan hiçbir 
desteğin olamayacağını bir kere bilmeleri şart. Onun için 

baştan düşmemek adına tedbir almak, düştüğünde de her 
zaman tedbirli davranmanın sonucunda ileriye dönük mut-
laka bir yedek akçesi, yani mutlaka zor durumda kaldığında 
onu kaldıracak bir B planı olmak zorunda. Biz de buna önem 
veriyoruz ve bu konuda da tedbirimizi alıyoruz.

Şu an şirketler olarak devam eden ticari yatırım an-
lamında projeleriniz neler?Proje kaynaklarınızın teminini 
nasıl sağlıyorsunuz?

  BURHAN ERÇAL: Biz çok fazla dallanıp budaklanmakdan 
yana değiliz.Yani bizim 3 tane ana sektörümüz var, bunlar 
fındık, Otomotiv ve İnşaat. Fındıkta büyümek, hem sermaye 
olarak, hem şube olarak sınırsız.Buraya ne kadar çok yatı-
rım yaparsanız yani orada müthiş bir alan var.Şu anda biz 
iki ayrı fabrikada, bir tanesinde entegremizde  var,  hem iç 
piyasaya, hem de yurt dışına ihracat yapıyoruz, ama gele-
cekte özellikle ihracat alanında daha fazla yatırım yapmayı 
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yeğliyoruz, onun için yurtdışı fuarları,özellikle avrupa haricin-
de diğer ülkelere ihracat yapma imkanları arayacağız. Şu 
anda fındık biliyorsunuz dünyanın üretiminin yüzde yetmişi 
Türkiye’de, Türkiye’nin de neredeyse yüzde kırkını Ordu,kendi 
ilimizde üretiyoruz ve Türkiye’de üretilen fındığın %85’i ihraç 
olan bir ürün. %85’i ihraç,%15 ‘i iç piyasada satılan bir ürün. 
Onun için ihracat hem ülkemiz açısından, hem de fındık sek-
töründe olan açısından önemli bir konu. Bu konuda yetişmiş 
gençlerimiz var. Yabancı dili iyi,uluslararası pazarlamada 
aktif görev alabilecek işte yöneticilerimiz var aile içinde ve 
Profesyonellerle de  birlikte bu ihracat kısmına ağırlık vermeyi 
hedefliyoruz. Onun yanında ağır vasıta da Türkiye çapında iyi 
bir konumdayız. Bu konuda mütevazi olmamızı gerektiren bir 
durum yok. 2. el ağır vasıta da Türkiye’de Erçal bir marka du-
rumunda diyebiliriz şu anda. Bunu da geliştirmek mümkün, 
daha da geliştirmek mümkün. Yani burada şu anda dört ayrı 
noktadayız. Büyükşehirler bunlar hepsi İstanbul, Ankara, İzmir, 
Samsun da 4 noktadayız. Şube sayısı artabilir. Daha stoklu,-
daha farklı alanlarda markalar alarak işte büyüme imkanı-
mız her zaman var orada da. İnşaat sektöründe de Türkiye’de 
tabii zaman zaman İnşaat’ın çok iyi olduğu dönemler var,ba-
zende krize girdiği dönemler var. Biz onu gözlemliyoruz,yani 
bizim işimiz sadece İnşaat olmadığı için inşaatta piyasanın 
iyi olduğu dönemlerde her zaman konut inşaatı veya ticari 
alanlar inşa edip yapıp satma gibi bir süreçleri daha önce 
yaşadık. 2016’ya kadar İstanbul ve Samsun’da konut inşaat-
larımız vardı onları bitirdik ve inşaattaki bu krizin olabileceğini 
biz tahmin etmiştik. Kendimizi o yönde şanslı buluyoruz. 4-5 
yıldır henüz İnşaatta değiliz ama, 1-2 yıla kadar tekrar inşa-
at sektörünün daha da iyi noktaya geleceğini bizimde tekrar 
inşaatta da işe devam edeceğimizi söyleyebilirim. Bu nok-
tada dediğim gibi hem 3 sektörde de sektörün en iyisi olma 
hedefimiz var. Bu doğrultuda da elimizden geldiğince çaba 
sarf ediyoruz

Yatırımcılara Ne Tavsiye Edersiniz?

BURHAN ERÇAL: Yatırımcılar açısından Türkiye gerçekten 
bir fırsatlar ülkesi diyebilirim. Yani jeopolitik konumu açısın-
dan baktığımızda Türkiye hiçbir zaman heba edilecek bir ülke 
değil. Gerçekten Allah bize öyle bir memleket vermiş ki yani 
tam üç kıtanın ortasında, yıllarca medeniyetlere ev sahip-
liği yapmış bu topraklar çok değerli topraklar.Bu topraklara 
sahip olmak bizim Türk milleti için gerçekten büyük bir şans.
Allah’ın bir rahmeti diyebilirim. Bunu iyi değerlendirmekte ön-
celikle bizlere düşüyor.Yabancı yatırımcılar bile bunun farkı-
na varmışlar. Onlar Türkiye’den şirket alarak,İşletmeleri satın 
alıyorlar, mülk alıyorlar falan. Aslında biz onlardan daha önde 
bunları görmemiz lazım. Yani her zaman bu ülke toprakla-
rında yatırımın karşılığı riskler olsa bile katbe kat alınabilecek 
durumda. Cesaretimizi toplayıp, özellikle şu dünya düzenin-
de, rekabetin yoğun olduğu bir dönemde, artık karteller oluş-
muş durumda. Bizlerde önce ailemiz ile, sonra başka ailelerle, 
başka şirketlerle birleşip,gücü birleştirip daha büyük işletme 
daha büyük hedeflere ulaşma adına yeni oluşumlar kurma-
mız lazım. Küçük olsun benim olsun mantalitesinden sıyrılıp 
daha büyük projelere, birlikte yatırım yapma süreçlerini bir 
kere hedef koyup bu doğrultuda büyümek çok daha man-
tıklı geliyor. Başka çaresi de yok çünkü bütün dünya artık bir 
Köy gibi oldu globalizim dediğimiz süreç şu anda hat safha-
da. Bugün bir tuşla bütün dünyadan bilgi alabileceğimiz bir 
noktadayız. Yani dünyanın işte 20 bin kilometre 30 bin kilo-
metre uzağındaki bir olayı saniyesinde cep telefonumuzdan 
izleyebiliyoruz;ekonomik gelişmeler olsun negatif gelişmeler 
olsun, olumlu olumsuz olsun. Artık  böyle bir dünya düzenin-
de çok daha farklı düşünmek, çok daha interaktif olmak,çok 
daha rekabete girebilecek bir noktada olmamız şart, başka 
tür ayakta kalmak de mümkün değil zaten

Sosyal Sorumluluk Projeleriniz Var Mı? Varsa 
Nelerdir?

BURHAN ERÇAL:  Tabi ki şirketlerin sosyal sorum-
luluk projelerine mutlaka değer vermesi gerektiğini de 
inanan bir grubuz ve bu noktada biz tabii ki elimizden 
geldiğince faydalı işler yaptık. Yaptıklarımız malumu-
nuzdur. Kumru ilçemizde bir lise,bir Cami, imam evi,kül-
tür sarayı .Bunun haricinde Tabii özellikle gençlerden 
çok beklentilerimiz var. Yani burs konusunda da elimiz-
den geldiğince üniversiteli gençlerimize, devlet Üniversite 
okuyan,4 yıllık üniversitede okuyan öğrencilerimize, burs 
konusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun öte-
sinde bu işi daha profesyonel hale getirmek için önü-
müzde bir Erçal Vakfı 
ile ilgili bir çalışmamız 
olacak. Bu işi daha 
profesyonel, bir daha 
böyle hakkaniyete 
uygun, daha faydalı 
hale getirebilecek bir 
projemiz olacak. Bu 
Vakfı mutlaka kurup 
uzun yıllar hizmet 
edebilecek bir nokta-
ya taşımak istiyoruz. 
Bu da kısa vadede 
projelerimizden bi-
risi.Kesinlikle sosyal 
sorumluluk projele-
rine imkanı olan her 
işletmenin de katkı 
sağlaması gerekti-
ğini ve bu gelişimin 
ancak böyle olabi-
leceğine İnancımız 
tamdır. Yani her şeyi 
devletten beklemeye 
gerek yok; çünkü bu 
kültür bize geçmişte 
Selçuklulardan,Os-
manlılardan beri de 
gelen bir kültürdür. 
Yardımlaşma olmaksızın top-
lumun ayakta kalması mümkün değil. Bizim en büyük 
avantajlarından birisi de odur. Dedik ki hani bir sürü 
sıkıntılar savaşlar ekonomik krizler çekmiş bir ülke olma-
sına rağmen hala dimdik ayaktayız. İşte bu en büyük 
avantajımız. Dayanışmanın sonucu diye bilmek lazım, 
buna da değer veriyoruz.

Son Söz Olarak Ne Söylemek İstersiniz?

BURHAN ERÇAL:   Ben buradan  tüm hemşerilerimi-
ze,  tüm dostlarımıza saygılarımı sunuyorum. Kumrumuz 
gerçekten istisna bir belde, şehir. Biz İlçemizi çok seviyo-
ruz,insanlarını seviyoruz. İnsan olarak gerçekten biz ben 
bir Samsun’dan Kumru’yu izlediğimde, buradaki insanla-
rın Kumru ile Kumru insanı ile ilgili iltifatlarını duyduğum-
da gurur duyduğumuz bir tablo oluşuyor. Kumru için her 
şeye değer diyorum. İyi ki Kumru gibi beldede doğmuş 
büyümüş ve yaşamışız. Bunun değerini her Kumrulunun 
bilmesi gerektiğine inanıyorum. Buradan saygılarımı su-
nuyorum. size de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyo-
rum Raif Bey….
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Onsekiz Yıldır;

MAHALLESİNİN MuHTARI

ünye’nin tek kadın muhtarı olan ve Orta Yılmazlar Mahallesi’nin 18 yıldır muhtarlığını 
sürdüren Seyhan İhtiyaroğlu, 2004 yılında çıktığı ilk muhtar adaylığını kazanmasının 
ardından yıllardır mahallesinin hem annesi hem ablası oldu. Özellikle eşinin desteğiyle 
ilk muhtarlık adaylığından günümüze kadar 18 yıldır mahallelinin eksik ve sorunlarıyla 
mücadele eden kadın muhtar Seyhan İhtiyaroğlu, “Bir kadın ayakta durmalı ve 
başarmalıdır” diyerek kadınların toplumda mutlaka başarabileceklerinin mesajını verdi.

“Evimin Hanımı, Mahallemin Annesi Oldum”

Muhtarlık yaptığı yıllar boyunca evi ve mahallesi 
için çok müdahaleler ederek bu yıllara geldiğini söy-
leyen Orta Yılmazlar Mahallesi Muhtarı Seyhan İHTİYA-
ROĞLU, “Ben 48 yıllık evliyim. 2004 yılında ilk muhtarlık 
adaylığımı açıkladım. O yıl da mahallemin takdiriyle 
muhtar oldum. Şu an 18 yıllık muhtarım. Eşimin deste-
ğiyle muhtar olmaya kadar verdim. Tabii, o yıllardan 
bu yıllara kadar çok mücadele verdim. Hem evimin 
hanımı hem mahallelinin annesi hem de muhtarlı-

ğımın anası oldum. Muhtarlığım boyunca erkek ol-
sun kadın olsun mahallemde herkes bana çok büyük 
destek verdi. Başarılarla bu yıllara geldim. İlk muhtar 
olacağım zamanda televizyonda haberleri izliyordum. 
Ben de muhtar olabilir miyim diyerek eşime sordum. 
Eşim de ‘neden olmasın’ diyerek bana destek çıktı. 
Ben de mahallemde kapı kapı gezerek herkese aday 
olacağımı söyledim. 2004 yılında ilk muhtar olduktan 
sonra erkek ve kadın vatandaşlarımız yanıma gelerek 
tebrik etti. Bir kadın her şeyden önce ayakta durmak 
zorundadır” dedi.
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Ordulular Vakfı, Gençleri İşadamı Yunus Aksu; 

İLE BuLuşTuRDu
Ordulular Vakfı aylık olarak düzenlediği başarı hikayeleri bölümünde Gençleri İşadamı 
Yunus Aksu ile buluşturdu.

Ordulular Vakfı Başkan Zekeriya ERDİM başkanlı-
ğında başarı hikayelerinin anlatıldığı kahvaltılı Gençlik 
buluşmasında bu ay ki konuğu, 5 marka 400 ürünle 
sektörün iddialı firmalarından biri olan,90 ülkeye ih-
racat yapan,Türkiye ekonomisine katkıda bulunan 
Aksu Vital ve İmece’nin yönetim kurulu başkanı Yunus 
AKSU’YU misafir etti. Toplantının başlangıcında Vakıf 
Başkanı Zekeriya ERDİM kısa bir konuşmadan sonra 
toplantı başladı. İmece şirketler topluluğunun genel 
merkezinde gerçekleştirilen toplantıda işadamı Yunus 
AKSU kişisel ve kurumsal gelişim süreçlerini irdeleyen 
başarı hikayelerini, kısa kısa anılarını ve bugünlere ge-
lişini anlattı.Zaman zaman başarı anekdotlarını pay-
laşan işadamı aksu,Aksu Vital’den sonra ortaklaşa 
kurdukları İmece şirketinin kuruluş ve işleyiş sürecini 
anlattı.Toplantı sonunda misafirlerin sorularını cevap-
layan işadamı aksu hayatının mücadelesini izleyen-
lerle paylaştı.

Ordulular Vakfı Başkanı Zekeriya ERDİM, yönetim 
kurulu üyeleri ve gençlerin katıldığı toplantıya, Fatih 
Üniversitesi Atrateji Geliştirme Daire Başkanı Muham-
met Rafet YİĞİT, İmece Yatırım Yönetim kurulu Üye-
si Yusuf TATAR,Ordulular Vakfı Gençlik Kolları Başkanı 
Salim ALKAPTAN,Orkaçder Başkanı Cengiz AYDEMİR, 
Altaş TV İstanbul Temsilcisi Murat DOĞAN, Gazeteci 
Ekrem KıZıLTAŞ ve misafirler katıldı.
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Ordulular Vakfı, Gençleri İşadamı Yunus Aksu; 

İLE BuLuşTuRDu
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Şeker Hastalığından Ameliyatla;

KuRTuLMAK MÜMKÜN
Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. erkan AKSOY: “Günümüzde uygun hastalarda metabolik 
cerrahi işlemleri uygulanarak Tip 2 diyabet tedavisinde kesin sonuçlar alınabilmektedir”

“Obezite Şeker Hastalığına Sebep Olabilir” 
Dünyada şeker hastası olanların ortalama yüzde 

90’ında görülen Tip 2 diyabette insülin direnci görüldü-
ğünün altını çizen Opr. Dr. Erkan AKSOY, şunları söyledi: 

“Sağlıklı kişilerde mideden salgılanan bir hormon 
ile kişi açlık hisseder ve yemek yer. Yediği yemekle 
mide duvarı gerilince, beyne giden uyarı sonucunda 
mide hormon salgılamayı durdurur ve kişi doymaya 
başlar. Bu sırada gıdalar bağırsaklara geçip sindiril-
meye ve emilmeye başlar. Sağlıklı kişilerde ince bağır-
sağın son kısımlarına sindirilmemiş gıdalar da rahat-
lıkla ulaşabilmektedir. Sindirilmemiş gıdalar buradan 
glp-1 hormonunun salgılanmasana vesile olur. Bu 
hormon da pankreastan daha aktif insülin salınması-
nı sağlar ve kan şekeri kontrol altına alınmış olur. An-
cak obez kişilerin midesi daha büyük ve açlık hormonu 
salgısı daha fazladır. Bu kişiler doymak için porsiyon-
larını büyütür veya daha sık yemek zorunda kalırlar. 
Ayrıca obez kişilerin bağırsak boyu ve gıda emilimini 
sağlayan villus sayısı daha da artar. Böylece ince ba-
ğırsağın son kısmına sindirilmemiş gıda ulaşamaz ve 
glp-1 hormonu aktive olamaz. Sonuç olarak da pank-
reastaki insülin aktif salınamayacağı için kan şekeri 
yükselmeye başlar. İnsülin direncinin de etkisiyle has-
talarda kan şekeri aşırı yükselmektedir. Bunun sonu-
cunda ise şeker hastalığı başlar.” 

“Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olabilir” 
Tip 2 diyabet tedavisinde genel olarak ilaçlar, diyet 

ve uygun egzersizler kullanıldığını fakat bazı durumlar-
da bu tedavilerin yeterli olmadığını söyleyen Opr. Dr. 
Erkan AKSOY, hastalığın ilerleyerek kalp-damar hasta-
lıkları, felç, böbrek, ayak rahatsızlıkları ve görme kaybı 
gibi farklı hastalıkları da beraberinde getirdiğinin altını 
çizdi. 

“Ameliyat Şeker Hastalığında Kesin Sonuçlar
 Sağlayabilir” 
Opr. Dr. Erkan AKSOY, bazı hastalarda insülinin yo-

ğun olarak alınmasına rağmen istenilen sonuçların 
elde edilemediğini, günümüzde uygun hastalarda 
metabolik cerrahi işlemleri uygulanarak Tip 2 diyabet 
tedavisinde daha kesin sonuçlar alınabildiğini söyledi. 

Opr. Dr. Erkan AKSOY, “Tip 2 diyabette ilaçlar ve diğer 
tedaviler hastalığı tamamen tedavi etmek için değil, kont-
rol altında tutmak için kullanılır. Ancak günümüzde uygun 
hastalarda metabolik cerrahi işlemleri uygulanarak Tip 2 
diyabet tedavisinde daha kesin sonuçlar alınabilmekte-
dir. Metabolik cerrahi sayesinde vücutta üretilen fakat etki 
göstermeyen insülinin kullanılması sağlanmaktadır. Aynı 
zamanda, diyabet nedeniyle ortaya çıkan diğer hastalıkla-
rın da iyileştirilmesiyle hastaların yaşam süreleri uzamakta 
ve hayat kaliteleri artmaktadır” diyerek sözlerini noktaladı.
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ALMAN VE İNGİLİZ’E

 TÜRK BALI

Türkiye’de, yıllık yaklaşık 18 bin ton ile bal üretimiyle birinci sırada yer alan
Ordu’dan Almanya ve İngiltere’ye bal ihracatı   

 Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde hiz-
met veren bal paketleme tesisi tarafından Almanya ve 
İngiltere’ye bal ihracatı gerçekleştirildi.   

Ordu, yıllık 18 bin ton bal üretimi ile Türkiye’de arı-
cılıkta birinci sırada yer alıyor. Fındıktan sonra kentte 
önemli gelir kaynaklarından biri olan arıcılıkta, Ordu 
Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından son olarak Al-
manya ve İngiltere’ye 52 ton bal ihraç edildi. Ülkelere 
gönderilmek için hazırlanan ballar tırlara yüklenerek 
yola çıktı. 2021 yılındaki anlaşma kapsamında 200 ton 
balın bu sene ihracatı gerçekleştiği, 2022 yılı için gelen 
taleplerin ise 600 tona ulaştığı, bu rakamın daha da 
yükselebileceği belirtildi. 2018 yılından bu yana 750 ton 
civarında bal ihracatının gerçekleştirildiği, bu rakam-
ların gün geçtikçe arttığı açıklandı. 

Ordu’dan Bir  Yılda Bin Ton Bal İhracatı Hedefleniyor 
“Bu sene sadece BALMER A.Ş. üzerinden 200 ton 

civarında bal ihracatımız söz konusu olacak. Tabii, di-
ğer firmalar üzerinden yapılacak olan bal ihracatı ile 
birlikte bu rakTamın 600-700 civarında gerçekleşe-
ceğini düşünüyoruz” diyen Yılmaz, “2023 yılında bizim 
esas hedefimiz, ilden yapılacak olan bal ihracatını bin 
tonun üzerine çıkartmak. Bu noktada da BALMER’in 
çok önemli bir görev üstleneceğini, yaklaşık 600 ton-
luk balın tesislerinden geçmek suretiyle yurtdışına ih-
raç edilmesini bekliyoruz. Yine diğer firmalarımızın da 
yapacağı bal ihracatı ile beraber inşallah Ordu’dan 
bin tonun üzerinde bal ihracatı gerçekleştirmiş ola-
cağız” ifadelerine yer verdi.  
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Ordu’nun ünye Belediyesi tarihi sokaklar çiçekler ve süs bitkileriyle renklendirdi.  

Ünye’nin Kaledere 
Mahallesi’nde bulunan, 
tarihi ve turistik öneme 
sahip Kadılar Yokuşu’n-
da bulunan saksılar, 
Ünye Belediye ekiple-
ri tarafından yenilendi. 
Plan ve Proje Müdürlüğü 
ekipleri uzun ömürlü ol-
ması yönünden 22 adet 
beton saksı yerleştirdi. 
Peyzaj çalışmalarının 
da tamamlandığı ka-
dılar yokuşu renkli bir 
görünüme kavuştu. Süs 
bitkilerinin yanı sıra mazı 
ağacı, pramidal kara 
selvi gibi her daim yeşil 
kalan ve yaprak dök-
meyen bitkiler de saksı-
lara yerleştirildi.

 ünye’de Tarihi Sokaklara;

ESTETİK DOKuNuş 
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Ordu Tadında; 

ÇİKOLATA 
Çikolata Atölyesi’nde üretimi yapılan çikolataya, kentteki Kurul Kalesi’nde 2016 yılında 
yapılan arkeolojik kazıda 2 bin 100 yıllık heykeli bulunan Kybele’nin adı verildi.

Tamamen Kybele ve Ordu 
konseptli üretilen çikolatalar; fın-
dık, bal, kokulu üzüm, mavi ye-
miş, ısırgan gibi Ordu’da bulunan 
sebze ve meyvelerden yapılıyor. 
ORTAR A.Ş. markası ile kurulan 
Kybele çikolataları vatandaşlar-
dan büyük ilgi görüyor.

Kybele Çikolata, Ordu’nun 
Gülyalı ilçesinde, Ordu-Giresun 
Havalimanının hemen yanıba-
şında, denize sıfır bir lokasyonda 
yer almaktadır. Karadenizinen 
büyük açık çocuk oyun parkla-
rından birine sahip olup küçük 
misafir için hem tatlı hem de eğ-
lenceli bir noktada. Boylu boyun-
ca uzanan ücretsiz otoparkı, ke-
yifli vakit geçirebileceğiniz kapalı 
ve açık oturma alanları mevcut. 
Çikolata lezzetlerimizi tadarken, 
soğuk ve sıcak içecekelerimiz, 
pasta ve tatlılarımız keyifli vakit 
geçirmenizi sağlamak amacıyla 
her şey düşünülmüş.
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Unutulmaya
Yüz Tutan Meslek: 

BAKIRCILIK

“İlk Çıraklığa Babamın Yanında Başladım” 
Babasının yanında 6-7 yaşlarında çıraklık olarak 

bakırcılık mesleğine başladığını ve daha sonra us-
talaştığını söyleyen Ahmet TÜRKMEN, “Yıllar önce ba-
bamdan dolayı bizde bu mesleğin içinde kaldık. İlko-
kula başlamadan 6-7 yaşlarımdan beri bu mesleğin 
içindeyim. Ben ilkokul beşinci sınıfa kadar okudum. 
Yani babamın yanında hem okudum hem de çalış-
tım. Çünkü bakırcılık meslek dalında zor bulunan bir 
meslektir. Biz de o zamanlarda babamızın yanında çı-
raklık dönemi yaşıyorduk. Ünye Bakırcılar Caddesi’nde 
babamızın mesleğini sürdürmeye çalıştık. Babam da 
ilkokul üçüncü sınıfta bu mesleğe başlamış. Mesleği-
min dalında kendi eserlerimi, buluşlarım ve çoğunluk-
la kendi üretimim olan ürünlerim vardır” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN  
Portresi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın bakır-
dan bir portresini yaparak ona elleriyle hediye etmek 
istediğini söyleyen Ahmet TÜRKMEN, “Benim iş yerimde 
kendi buluşlarım ve bakırdan yaptığım figürlerim var-
dır. Bende Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN 
sevdalısı olduğum için ilk başta kendi portremi yaptım 
ve daha sonra Cumhurbaşkanımızın bakırdan resmini 
yaptım. Tabii, beni ziyaret edilmesi sonrası bunu duyan 
milletvekillerimiz ve bakanlarımız oldu. Ben de Cumhur-
başkanımıza yaptığım portreyi kendim vermek istediğini 
söyledim. Usta olarak benim de isteğim Cumhurbaşka-
nımıza portresini kendim vermek istiyorum diye söyle-
dim. O inançla bir gün Cumhurbaşkanımıza yaptığım 
portreyi vermeyi bekliyorum” şeklinde konuştu.  

Ordu’nun ünye ilçesinde 57 yaşındaki bakırcı ustası Ahmet TürKMeN, babasından kalan 
mesleği yaşatmaya çalışıyor. TürKMeN, bakırdan yaptığı Cumhurbaşkanı recep Tayyip 
erDOğAN portresini kendisine hediye etmek istiyor.     
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Doğru Yerde, Doğru Zamanda, Doğru Projeler...

Kemer cad.no:92 Yeşilvadi evleri sitesi O blok Ortakent Bodrum, Mugla, 48400, Turkey
05326986694
info@eryuva.com.tr
www.eryuva.com.tr

Erdem ŞEN
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ünye’ye ;
PANORAMA BAKIş
Kuşbakışı şehre bakan Panorama Kafe görkemli törenle açıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde belediye tarafından yapı-
lan “Asarkaya Panorama Kafe”, düzenlenen görkemli 
törenle hizmete sunuldu.

Ünye Belediyesi tarafından şehirden 350 metre 
yükseklikte, tabiata uygun ve hiçbir ağaç zarar gör-
meden inşa edilen ‘Asarkaya Panorama Kafe’ 624 
metrekare kapalı alan ve 1900 metrekarelik ormanlık 
alanla vatandaşların hizmetine açıldı. Doğayla iç içe 

ve yıllardır ormanlık alan içerisinde vatandaşların ter-
cih etmesi için dizayn edilen Panorama Kafe Restoran, 
iç mimarisiyle de dikkat çekiyor.

“Ünye hem Karadeniz’in incisi hem de dünyanın 
kadim bir şehri”

Ünye’nin dünyada parmakla gösterilecek bir şehir 
olduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Hilmi Güler ise “Asarkaya zaten çok güzel bir 

orman. Buraya güzel bir eseri kazandırmak üzere bir 
çalışma yapmaya karar verdik. Bakanlığımız döne-
minde burası kent ormanı oldu. Buraya geldiğimizde 
peş peşe çalışmalar yapmaya başladık. Bunlardan 
bir tanesi yoldu. Yolumuzu geniş bir şekilde asfalt 
yaptık. Onun dışında suyunu ve alt yolunu yapımını 
tamamladık. Tabii, bunlar aslında bir bütünün ufak 
parçaları. Ünye hem Karadeniz’in incisi hem de dün-
yanın kadim bir şehridir. Böyle olması için de buranın 
kendi ismine layık olması şeklinde çalışmalar yaptık. 
Doğalgazı, içme suyu olarak bu alanı şehrimizin in-
sanlarına kazandırmış olduk” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Asarkaya Pa-
norama Kafe’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa ayrıca 
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Aybastı 
Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, Korgan Belediye 
Başkanı Tuncay Kiraz, İkizce Belediye Başkanı Os-
man Kaygı, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, 
AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, siyasi 
parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatan-
daşlar katıldı.
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Samet emre; 

AMERİKA’DA

Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Li-
sesi öğrencisi Samet Emre Turan, Amal Hawsk 
Robotik Takımının en küçük üyesi. Yaptıkları ro-
botla ülkemizi Amerika’da temsil ederek İstiklal 
Marşımızı okutan Samet Emre ve takımına biz-
lere yaşattıkları gurur için teşekkür ediyoruz. 

Samet Emre, yarışmalara katılmak için 
yurt içinde de birçok şehre giderek takım 
arkadaşları ve bireysel olarak yarışmalara 
katılıyor. Dünyada hızla değişen ve gelişen 
teknolojinin ülkemiz için de ne denli önemli 
olduğunu bilerek gençlerimizin, özel yetenekli 
çocuklarımızın yarınlarımıza imza atacağını 
bilerek bu çocukları desteklememiz gerekti-
ğine inanıyoruz. Samet Emre ve onun gibi ge-
leceğe hazırlanan gençlerimize üstün başa-
rılar diliyoruz.

Memleketim Ordu Dergisi İmtiyaz Sahibi, 52 Basın Yayın firması sahibi Sezer Turan’ın 
oğlu Samet emre Turan, Dünyanın en büyük robotik yarışmasına katılmak için takımıyla 
birlikte Amerika’nın Orlando şehrine gitti. Daha önce Avrupa 3. olan takım bu sefer 
Amerika’da yarıştı. 
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Aybastı Atatürk Ortaokulu;

1. BİSİKLET FESTİvALİ
   İlçe programından sorumlu olan Atatürk Ortaokulu dillere destan bir Çocuk 
Bayramı gerçekleştirdi. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kap-
samında dolu dolu bir hafta geçiren okulumuz 23 Ni-
san ilçe programını da hakkıyla gerçekleştirdi. 

Yaklaşık 80 bisikletli 300 yayladan oluşan şenlikte 
Aybastı’nin ana caddesinde harika bir gün yaşandı

Akşam sınıf iftar programları ile etkinlik devam et-
tirildi  Okul bahçemizde yaptığımız kıyasıya yarışmalar 
ile öğrencilerin neşeli bir gün geçirmesi sağlandı

Makam ziyaretleri ile öğrencilerimiz kaymakam, 

belediye başkanı, jandarma komutanı ve emniyet 
müdürü olarak sorumluluk aldılar. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 
tüm ilçeye efsane bir bayram havası esti..

Bu etkinliğin hayata geçmesinde okulumuza her 
zaman desteklerini sunan Kaymakamımız Sayın Şey-
ma AKTAŞ’a, Belediye Başkanımız Sayın Beytullah 
GEÇTAN’a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan 
ACU’ya, Şube Müdürümüz Sayın İdris ARPACı’ya ve kıy-
metli velilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.



2022 SÜRÜCÜ KURSLARI
YÖNETMELİĞİ HAKKINDA

ÖNEMLİ DUYURU!

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNDEN ETKİLENMEMEK İÇİN
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Ordu’da Salep üretimi;

ARTIYOR
Tıbbi Ve Aromatik Değeri Yüksek Bir Bitki Olan, Yoğun Olarak Sıcak İçecek Şeklinde 
Tüketilen, Aynı Zamanda Dondurma üretiminde Ve Sütlü Tatlılarda Da Kullanılan 
Salep üretimini Yaygınlaştırmak Amacıyla İlk Fide Dikimleri gerçekleşti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Meh-
met Hilmi GÜLER’İN ‘kendi kendine yeten şehir’ 

ilkesi doğrultusunda Ordu ilinde tarımın 
gelişmesi, farklı tarım ürünleri üretiminin 
yaygınlaştırılması, atıl durumdaki arazi-
lerin değerlendirilmesi ve vatandaşların 
‘doğduğu yerde doymaları’ amacıyla 
başlattığı tarım atağı sürüyor.

Bu amaçla tıbbi ve aromatik de-
ğeri yüksek bir bitki olan, yoğun olarak 
sıcak içecek şeklinde tüketilen, aynı 
zamanda dondurma üretiminde ve 
sütlü tatlılarda da kullanılan salep 
üretimini yaygınlaştırmak amacıy-
la Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye 
Tarımsal Kalkınma Derneği ile Ünye 
Ziraat Odası Başkanlığınca ortak-
laşa yürütülen salep yetiştiriciliği 

için ilk dikimler gerçekleştirildi.

Proje kapsamında geçtiğimiz 
günlerde 300 bin salep fidesinin üreti-

cilere dağıtılmasının ardından şimdi de 
Ünyeli Çiftçi Ali Yücel Alan’a ait bahçede 

dikim yapıldı. Düzenlenen programda sale-

bin faydaları ve yetiştiriciliği de anlatılarak salep 
hakkında bilgiler verildi.

“İlk Dikimi Gerçekleştirdik”
Ordu’da ziraat odalarıyla birlikte tarımsal et-

kinlikleri geliştirmek istediklerini belirten ORTAR 
A.Ş Genel Müdürü Sancar ESER, “Göreve geldiği 
günden itibaren tarıma büyük önem veren Sayın 
Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi GÜLER’in talimatları 
doğrultusunda birçok tarımsal etkinliğe ev sahip-
liği yaptık. Ziraat odalarımız ile birlikte bu etkinlikleri 
sürdürmek istiyoruz. Geçtiğimiz gün 300 bin salep 
fidesini üreticilerimize dağıtımını yaptık. Bugün de 
üreticimizin bahçesinde ilk dikimi gerçekleştirdik” 
dedi.

ESER, “Salep çok emek isteyen bir ürün. Salep 
bitkisi sürdürebilir şekilde bakım istiyor. Tıbbi aro-
matik bitkilerde bakım faaliyeti ve satış faaliye-
ti çok daha fazla emek istiyor. Bu anlamda Ordu 
Büyükşehir Belediyesi ORTAR A.Ş. olarak üreticileri-
mizin yanındayız. Ürünün satışı noktasında gerekli 
sertifikasyonlar için başvurularımızı yaptık. İnşallah 
Ordu saleple birlikte dondurması, tatlısıyla ünlü bir 
yer olacak” diye konuştu.
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Ordu’da Salep
HASADI BAşLADI 
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K u r t u l u ş  S a v a ş ı ’ n d a 
hafızalardan silinmeyecek 
bir olayla tarih sayfalarında 
y e r i n i  a l a n ,  1 9 2 1  y ı l ı n d a 
O r d u  s a h i l i n d e  Y u n a n 
gemilerinden kurtulmak için 
batırılan ve ardından tekrar 
yüzdürülen rüsumat No:4 
Gemisi’nin destanı gelecek 
kuşaklara  aktarılacak.

Dünya Denizcilik Tarihinde ;

GERÇEK BİR EFSANE

Rüsumat’ın batırılıp yeniden yüzdürülüşünün 100. yı-
lında, Rüsumat Müze ve Anıt-Parkı Projesi ile Ordu kenti-
nin ve tüm isimsiz kahramanların fedakârlıkları onurlan-
dırılarak dayanışmanın, cesaretin, inancın ve direnmenin 
evrensel gücüne vurgu yapılacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi 
GÜLER’in hassasiyet göstererek yaşatılması için çeşitli gi-
rişimlerde bulunduğu proje Altınordu ilçesi Ayışığı Mey-
danı’nda hayata geçirilecek. Rüsumat No: 4 Gemisi’nin 
maketinin yer alacağı projede amfi ve müze alanı ile 
peyzaj düzenlemeleri yer alacak.

“Rüsumat’ın Destansı Öyküsünü Geleceğe  
Taşıycağız”

Rüsumat’ın destansı öyküsünün gelecek kuşaklara 
aktarılması için projeye önem verdiklerini söyleyen Baş-
kan GÜLER, “Rüsumat No:4 adlı gemimiz hafızalardan 
silinmeyecek bir olay ile tarihe geçmiştir. Biz de Büyük-
şehir Belediyesi olarak bu tarihi geçmişimizi gelecekle 
buluşturacağız. Tarih kokan gemimizin anılarını Ordu’da 
yaşatacağız. Bu kahramanlığın 100. yılına heyecanla 
hazırlanıyoruz. Hedefimiz, Rüsumat’ın Ordu’da batırılıp 
yeniden yüzdürülüşünün 100. yılında Rüsumat Müze ve 
Anıt-Parkı‘nı açarak kahramanlarımızı ve yarattıkları bü-
yük destanı gelecek nesillere aktarmak; dayanışmanın, 
cesaretin, inancın ve direnmenin evrensel gücünü vur-
gulamaktır. Artık tükendi denilen bir ulusun, kendi toprak-
ları üzerinde, doğru değerler etrafında nasıl birleşebildi-
ğini ve en güçlü emperyal güçlere karşı nasıl direndiğini 
ve kazandığını anlatmaya çalışmak, bu büyük destanı 
yazan kahramanların, başta Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Ordu 
kentinin ve Türk halkının tüm isimsiz kahramanlarının fe-

dakârlıklarını onurlandırmaktır. Ordu Büyükşehir Be-
lediyesi olarak aynı bilinç ve ruhla Rüsumat’a sahip 
çıkarak bu büyük destanı, Rüsumat Müzesi ve Anıt-
Park’ı projesiyle geleceğe taşıyacağız. Rüsumat 
Müzesi ve Anıt-Parkı’nı, Ordu kentinin tarihini daha 
iyi öğrenmesi ve geleceğini sağlıklı inşa etmesi için 
çok önemli bir aşama olarak görüyoruz” dedi.
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Rüsumat No:4 Gün Sayıyor

Rüsumat No: 4 Gemisi Teşhir Alanı ve Açık Hava Müzesi 
için çalışmalar, Cumhuriyet’in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Hamidiye kruvazörüyle Ordu’ya gelişinde karaya 
ayak bastığı yer olan Altınordu sahilinde sürdürülüyor. Çalış-
maları yakından takip eden Başkan GÜLER, “Tarihi geçmişi-
mizi gelecek ile buluşturacağız. Tarih kokan gemimizin anıla-
rınOrdu’da yaşatacağız” dedi.

Geleceğe Taşınıyor
Kurtuluş Savaşı’nda hafızalardan si-

linmeyecek bir olayla tarih sayfalarında 
yerini alan, 1921 yılında Ordu sahilinde Yu-
nan gemilerinden kurtulmak için batırılan 
ardından tekrar yüzdürülen Rüsumat No: 
4 Gemisi’nin destanı Büyükşehir Belediye-
sinin çalışmalarıyla geleceğe taşınıyor.

Gemi İskeleti Havuz İçerisine Al
Yüzde 75’i tamamlanan proje kap-

samında atölyede hazırlanan gemi par-
çaları, şantiye alanında birleştirilerek 
iskeleti oluşturuldu.  Proje kapsamında 
bulunan ahşap takaların atölyede üreti-
mi tamamlandı ve sahaya getirildi. Ha-
vuz ve makine dairesinde seramik kap-
lama imalatlarında sona gelindi. Havuz 
makine dairesinde   mekanik çalışmalar 
ile havuz ve makine dairesinde elektrik 
imâlatları devam ediyor.

Mayıs Ayında Hizmete Sunulacak
Mayıs ayında tamamlanarak hizmete 

sunulması amaçlanan Rüsumat No:4 Ge-
misi Teşhir Alanı ve Açık Hava Müzesi Pro-
jesi kapsamında havuz içinde mekanik 
tesisat ve aydınlatma sistemi kurulacak. 
Gemi imâlatları tamamlanarak içi müze 
haline getirilecek, havuz etrafında yürü-
yüş yolu düzenlenecek ve havuz etrafında 
çevre aydınlatmaları yapılacak.  Karadan 
gemiye ulaşımın sağlanması için yürüyüş 
yolu yapılacak.
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BDDK lisansı İle Türkiye’de İMeCe Dönemi; 

RESMEN BAşLADI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, BDDK 6361 Sayılı Tasarruf Finansman 
Şirketleri Kanunun geçen yıl 7 Nisan’da yürürlüğe girmesinden sonra 29 şirketi tasfiye 
etmiş, İMeCe’ye faaliyet izni vererek intibak sürecine kabul etmişti. Uzun denetim ve 
incelemelerden sonra bugün İMeCe, BDDK’dan resmen lisans alarak 1 yıl önceki başarısını 
taçlandırmış ve adını Türkiye’nin ilk lisanslı Tasarruf Finansman Şirketleri arasına 
yazdırmıştır.

1000 ortaklı güçlü yapısı, üç yıl içinde ev araç ve iş 
yeri sahibi yaptığı binlerce müşterisi,

Sektöre getirdiği yenilikçi ve öncü uygulamalarla İME-
CE, bu yeni dönemde de “Tasarruf Finansın Yeni Merkezi” 
olacaktır. Finansal İmeceleşme Modelimiz, devletimizin 
gözetim ve denetimi altında artık çok daha güvenli şe-
kilde ülkemize hizmet edecek, insanımız ağır faiz ve ma-
liyetlere katlanmadan ev, araç ve işyerlerini alabilecektir.

Tasarruf Finansı yasal bir altyapıya kavuşturarak 
aynı zamanda Türkiye’nin dünyaya yeni bir alternatif 
finansman sistemi sunmasının da önünü açan baş-
ta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu süreçte 
emeği geçen tüm Bakan, milletvekillerimiz ve ilgili Ku-
rumların Yönetici ve kadrolarına en içten şükranlarımı-
zı sunuyoruz.

Tasarruf Finansı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
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Akkuş Belediyesi 
tarafından yenile-
nebilir enerjiden 
yararlanmak ve 
belediye ekonomi-
sine katkı sağlamak 
amacıyla ikinci gü-
neş enerji santralini 
kuruluyor.

 Akkuş Belediyesi’nin kendi enerjisini üret-
mek ve belediye ekonomisine katkı sağlamak ama-
cıyla geçtiğimiz yıl kurduğu güneş enerji santralinin 
ikincisi kurulacak. Bu nedenle ilçenin Gökçebayır 
Mahallesi’ndeki 30 dönümlük alana güneş enerji 
santralinin kurulması için yakın zamanda çalışmala-
ra başlanacak. 2023 yılında faaliyete geçmesi planla-
nan proje ile yıllık 2.4 milyon KW elektrik üretilecek.

“Akkuş bölgenin enerji üssü oldu”
 Akkuş’un son yıllarda yapılan yatırımlarla 
bölgenin enerji üssü haline geldiğini belirten Akkuş 
Belediye Başkanı İsa Demirci, “İlçemiz enerji üssü ol-
maya devam ediyor. Göreve geldiğimiz 2014 yılından 
bu yana birçok alanda yaptığımız hizmetlerin yanı 
sıra enerji yatırımları anlamında ilçemizi farklı bir 

boyuta taşımıştık. Trafo merkezi yatırımıyla ilçemiz-
deki enerji altyapı sorunu çözüme kavuşmuş, rüzgâr 
enerjisi ve güneş enerjisi santralleri yatırımlarının 
önü açılmıştı. Bu nedenle ilçemize geçtiğimiz yıl 
özel bir firma tarafından rüzgâr enerji santralleri ve 
Akkuş Belediyesi olarak da biz güneş enerji santralini 
kazandırdık” dedi.

“Yeni tesis 3 kat daha fazla enerji üretecek” 
 Yeni kurulacak güneş enerji santralinin 
geçen yıl faaliyete geçen tesisten 3 kat daha fazla 
enerji üreteceğini belirten Akkuş Belediye Başkanı 
İsa Demirci, “Bugün kamuoyuna ve hemşehrileri-
mize yeni bir enerji yatırımının müjdesini vermek 
istiyorum. Gökçebayır Mahallesi’nde belediyemi-
ze kazandırdığımız 30 dönümlük arazi üzerine be-
lediyemize ait GES projemizi hayata geçirmek için 
çalışmalara başlıyoruz. Yakın zamanda hayata 
geçireceğimiz güneş enerji santralinde 2 megavat, 
yıllık ise 2.4 milyon KW enerji üretilecek ve tesis 
2023 yılında faaliyete geçecek. Şimdiden ilçemize 
ve bölgemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Ordu’ya   
İkinci Güneş enerji Santrali   
Kuruluyor
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 Kabadüz Yokuşbaşı mevkiinden başlayıp 
Çambaşı Yaylası’na yapılan safari Vatandaşlarımız 
tarafından büyük ilgi gören etkinlikte yaylaya atlarla 
gidilmesi hoş görüntülerin ortaya çıkmasına neden 
oldu.
Kabadüz Belediye 
Başkanı Yener Kaya, 
Çambaşı Yaylası’nda 
atlarla gidişin 
yeniden canlandırıl-
ması amacıyla atlı 
safari etkinliği 
düzenlediklerini 
söyledi.

 Çambaşı 
Yaylası’nın tüm 
Orduluların yay-
lası olduğunu dile 
getiren Başkan Kaya, 
“2 bin rakımda 
Çambaşı Yaylamız 
geçmişten bugüne 
yaylacılarımıza ev 
sahipliği yapmak-
ta olan bir yayla. 
Taşıma araçlarının 
olmadığı dönemde 
yaylacılar atlarıyla 
sahilden buraya 
yaylamıza geliyor-
lardı. Biz de bunu yeniden canlandırmak için böyle 
bir organizasyonun ilkini gerçekleştiriyoruz. Atları 
gören herkes çok mutlu oldu. Güzel görüntüler orta-
ya çıktı. İnşallah bu ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinlik 
ile hem yayla göçünü tekrardan hatırladık hem de 
turizm açısından yaylamızın öne çıkan yerlerini bu 
şekilde göstermek istiyoruz” dedi.

 Ordulu At Severlerden Gökhan Şahin, “Çok 
güzel bir etkinliğin parçası olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Çambaşı Yaylamıza düzenlenen atlı safari 
turuna katıldık. Burada gördük ki atlara karşı her-
kesin çok büyük özlemi var. Bu özlem ve bizlere 
gösterdikleri sevgi hepimizi çok mutlu etti. Bura-
daki amacımız tamamen atların sosyal rehabilite 
yönünü öne çıkartıp topluma bu noktada faydalı 
olmaya çalışmaktır. Bu amaçla Ordumuz genelinde 

birçok farklı etkinlikleri yapacağız. Bu etkinlikte 
bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. 

2 bin rakımlı yaylada atlı safari

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde geçmişte 
olan atla yaylaya göçlerin canlandırılması 
amacıyla atlı safari yapıldı.
Kabadüz Belediyesi tarafından ilki organize 
edilen ve yaylaya davet edilen Ordulu At 
Severler 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’na 
atlarıyla çıktı.

Figen Kırım ise “Güzel bir gün oldu. Atlarımızla 
Çambaşı Yaylamıza geldik. İnsanların bizlere ilgisi 
mükemmeldi” şeklinde konuştu. 
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Düşünen üreten Yarışan Ordu için her platformda çalışmalar gerçekleştiren Ordu 
Büyükşehir Belediyesi kenti denizle bütünleştirmek adına önemli bir projeyi daha 
hayata geçirdi. Daha önce atıl durumda olan Şehit Temel Şimşir gemisi gerçekleştirilen 
restorasyon çalışmasının ardından Ordu turizmine kazandırıldı. Gemi Altınordu, 
Perşembe, ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerimiz arasında da seferler düzenleyerek ilçe 
halkımızın da hizmetinde olacaktır. Deniz turizmine büyük oranda katkı sağlayacak ve 
Ordulu vatandaşlara denizi sevdirecek Şehit Temel Şimşir gemisinde restoran, kafeterya, 
düğün salonu, çocuk oyun alanı, canlı müzik alanı gibi vatandaşa hitap edecek mekânlar 
bulunuyor. 600 kişilik kapasiteye sahip gemide aynı zamanda toplantılar yapılırken, 
turlar da düzenlenebilecek.

3 Mayıs’ta Turlar Başlıyor 
Ordu’yu denizden seyret-

me imkânı sunan Şehit Temel 
Şimşir Gemisi yeniliklerle bir-
likte bayramın ikinci gününde 
turlara başlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Hilmi GÜ-
LER’in Ordu’yu denizle bütün-
leştirmek amacı ile kente ka-
zandırdığı Şehit Temel Şimşir 
Gemisi yaz sezonuyla birlikte 
tekrar hareketleniyor. Deniz-
le birleştiği günden bu yana 
vatandaşların ilgi odağı olan 

Ordu’yu Denizden;

SEYRETMEYE HAZIRLANIN
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gemi bu sezonda da gemiyi tercih edenlere eşsiz gü-
zellikler sunacak. 

Özel Günlere De Şahitlik Edecek 
Vatandaşların özel günlerine de şahitlik edecek 

olan gemide düğün, nişan, toplu organizasyonlar da 
yapılabilecek.

Bu tür organizasyonlar için randevu almak iste-
yenler 0534 644 09 20 ile 0552 650 45 52 numaraların-
dan bilgi alabilir. 

Hafta İçi ve Hafta Sonu Turlar Yapılacak
Altınordu ilçesi rıhtımı ile Melet ırmağı arasında ya-

pılacak olan turlar hafta içi 15.30, 17.30, 19.30 hafta sonu 
ise 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 saatleri arsında gerçekleş-
tirilecek. Aynı zamanda hava ve deniz koşulları ile or-
ganizasyon olduğu tarihlerde turların iptali veya kalkış 
saatlerinde değişiklik gösterebilecek.

Fiyat Tarife
Bilet ücretleri ise tam 20 TL, öğrenci 15 TL üzerinden 

uygulanacakken 0-6 yaş grubu ise ücretsiz bu hizmet-
ten faydalanabilecek.
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OrDeF’ten Büyük;
ORDu SOFRASI
Ordu Dernekler Federasyonu (OrDeF) geleneksel hale getirdiği iftar programını bu yıl 
İBB Zeytinburnu 1453 Sosyal Tesislerinde gerçekleştirdi. 500 kişilik salon iyi yapılmış bir 
organizasyon ile tam olarak doldu.

Pandemi dolayısıyla 2 yıldır ara verilen diğer etkin-
likler gibi iftar programları da bu sene yeniden başladı. 
ORDEF, Ordulu STK’ları, siyasetçileri, sanatçıları, basın 
mensuplarını, iş insanlarını iftar sofrasında bir araya 
getirdi.

İftar programına, CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Genel Başkan Yar-
dımcısı İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Demok-
rat Parti Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekili Ce-
mal Enginyurt, Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken, Eski 

İç İşleri Bakanı İdris Naim Şahin, BBP İstanbul İl Başkanı 
Mutlu Furtuna, DP İstanbul İl Başkanı Ekrem Arda Eray, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ha-
san Akkuş, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yavuz 
Aksoy, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları Saniye Yur-
dakul ve Aysemin Gülmez, İYİ Parti İstanbul İl Başkan 
Yardımcısı Yaşar Özkan, Deva Partisi İstanbul İl Başkan 
Yardımcısı Rıza İmamoğlu, DEVA Partisi Çekmeköy İlçe 
Başkanı Abdulkadir Kacemer, KASTOB Başkanı Nurettin 
Turan, ORKON Başkanı Özlem Öztekin Vural, 10. Ordu 
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Günleri Onursal Başkanı 
Fahri Ateş, federasyon 
başkanları, meclis üye-
leri, siyasi parti temsil-
cileri, muhtarlar, dernek 
başkanları ve yönetim 
kurulu üyeleri, sanatçı-
lar, basın mensupları, iş 
insanları ve ORDEF dele-
geleri katıldılar.

Kur’an-ı Kerim ti-
lavetinden sonra açı-
lış konuşmasını ORDEF 
Başkanı Sabri Çelebi 
yaptı. Çelebi konuşma-
sında, salonu dolduran 
tüm misafirlerine teşek-
kür ederek büyük Ordu 
birlikteliğine katkı sunan 
herkesi kutluyorum di-
yerek Orduluların to-
parlayıcı gücünün Ordu 
Dernekler Federasyonu 
olduğu bu akşam bir kez 
daha görülmüştür dedi.

Sunuculuğunu Za-
mansız Mehmet’in yap-
tığı programda daha 
sonra sırasıyla 10. Ordu 
Günleri Onursal Başka-
nı Fahri Ateş, Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Deniz 
Köken, Demokrat Parti 
Genel Başkan Yardımcı-
sı Cemal Enginyurt, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı 
İsmail Faruk Aksu ve CHP 
Genel Başkan Yardımcısı 
Seyit Torun birer selam-
lama konuşması yapa-
rak hem programı dü-
zenleyen ORDEF’e hem 
de programa katılanlara 
teşekkür ettiler. Selam-
lama konuşmaları son-
rasında iftar programı 
sona erdi.



78

MEMLEKETİM ORDU HABER

Ba
şa

 d
ön

Kumru’lular Yıllardır bekledikleri; 
CAMİLERİNE KAvuşTuLAR 
 Ordu’nun Kumru ilçesinde hayırsever iş adamları ve vatandaşların desteğiyle dört yıl 
önce inşaatına başlanan cami tamamlanarak ibadete açıldı. 

Kumru Kaymakamlığı, Kumru Belediyesi, hayır-
sever iş adamları ve vatandaşların destekleriyle 
2018 yılında yapımına başlanan Ağcaalantürk Ma-
hallesi’ne ait Gökçebel Camisi, Kumru Kaymakamı 
Emrah Akduman ve Kumru Belediye Başkanı Yusuf 
Yalçuva’nın katılımıyla ibadete açıldı.  

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın 
açılışında konuşan Gökçebel Camisi Yaptırma 
Derneği Başkanı Aydın Yazgı, “Öncelikle biz ilk burayı 
yemekhane şeklinde buranın inşaatına başladık. 
Ama bugün bütün hayırsever ve kurumlarımızın 
destekleriyle mahallemizde bir eser oldu. Bu es-
ere sebep olan herkesten Allah razı olsun. Azıyla 
çoğuyla birlikte hep beraber bu eser olan camimizi 
bu hale getirdik. Kumru Kaymakamlığımız, Kumru 
Belediyemizin destekleri çok oldu. Hepsine teşekkür 
ederim” dedi. 

  Camilerin yeryüzünde Allah’ın evi olarak iba-
det edildiğini söyleyen Kumru Müftüsü Gençağa 

Sayan, “Bu güzel mabedin ve bu güzel camimizin bu hale getirilmesinde gecesini gündüzüne katarak her türlü 
desteği sağlayan din görevlimiz, dernek başkanımız ile vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Camileri yeryüzünde 
Allah’ın bir evi olarak biliyoruz” diye konuştu. 

  Camilerin milletin destekleriyle yapılarak ibadethaneye dönüştürüldüğünü söyleyen Kumru Belediye 
Başkanı Yusuf Yalçuva, “Topladığı fındık parasının yarısını, sattığı fındığın parasını camiye bağışlayan ve gurbete 
giderek oradan camiye para yardımı yapan herkese teşekkür ediyorum. Camiler milletimizin verdiği bir lira gibi 
toplanan paralarla oluyor” şeklinde konuştu. 
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Yoroz, Ordu Turizminin; 

GÖZDESİ OLuYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi, muhteşem doğası ile 
kendine hayran bırakan Yoroz Kent Ormanı’nın 930 
rakımlı zirve noktasına panoramik seyir terası inşa 
ediyor. Ordu ve Giresun’un birçok ilçesinin kuşbakışı 
izlenebileceği seyir terası çalışmalarının kısa sürede 
tamamlanması ile Yoroz’un turizmin gözde mekân-
larından bir tanesi olması hedefleniyor. Şimdiden ilgi 
çeken Yoroz, yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bek-
liyor. Ordu’nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde 

bulunan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Meh-
met Hilmi GÜLER’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
döneminde Haziran 2006’da Kent Ormanı olarak ilan 
edilen 930 rakımlı Yoroz Kent Ormanı, Ordu Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla bambaşka 
bir kimliğe bürünüyor. Yapılan düzenlemelerin ardın-
dan Yoroz, doğaseverler başta olmak üzere tatilcilerin, 
bisiklet ve ATV tutkunlarının, dağcılık ve kaya tırmanış 
gibi sporlara merak saranların uğrak noktası oluyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, muhteşem doğası ile kendine hayran bırakan Yoroz Kent Ormanı’nın 930 
rakımlı zirve noktasına panoramik seyir terası inşa ediyor. Ordu ve Giresun’un birçok ilçesinin kuşbakışı 
izlenebileceği seyir terası çalışmalarının kısa sürede tamamlanması ile Yoroz’un turizmin gözde mekân-
larından bir tanesi olması hedefleniyor. Şimdiden ilgi çeken Yoroz, yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı 
bekliyor.
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Ankara’dan okumak için Ordu’ya gelen
3 KIZ KARDEş İş SAHİBİ OLDu
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile geçen yıl 
kurulan DAVeT Girişimcilik Merkezi, Ordu’ya il dışından gelen 3 üniversiteli kız kardeşi 
iş sahibi yaptı. 3 kız kardeş aldıkları destekler ile kuru meyve cipsi üretmeye başladı.   
  Ordu’da yetişen meyveleri kurutarak cips haline getiren 3 kız kardeş Neşe Aysan, esra 
Aysan ve Zarife Aysan ŞATIrOğlU Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile üretimine 
başladıkları “Bi’ Başka Kuru Meyve ve Sebze Cipsi’’ markası ile seri üretime geçmeyi 
hedefliyor. 

“Büyükşehir  Belediyesi  Sayesinde  İşimizi 
Geliştirdik” 

Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleri 
çalışmalarının hız kazandırdığını belirten Zarife 
Aysan ŞATıROĞLU destekleri için Başkan GÜLER’E 
teşekkür etti. Ordu’da ürettikleri ürünlerin şuan 81 
ile satışının yapıldığını ifade eden Zarife Aysan   

ŞATıROĞLU,“Biz 3 kız kardeş olarak eğitim 
nedeniyle Ankara’dan  Ordu’ya geldik. Eğitim 
sonunda Ordu’da olmaktan ve burada kalmak-
tan mutlu olduğumuz için geri dönmedik. Çok 
farklı alanlarda eğitim gördük ancak bizim içi-
mizde hep tarımla uğraşmak üretmek ve ticaret 
yapmak vardı. Ordu’da ne yapabiliriz diye kar-
deşlerimizle düşündük. 
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Yavuz BAŞ
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Ordu’da Gezilecek;

YERLER

Karaoluk (Çiseli ) 
Şelalesi :İlimiz merkez 
Karaoluk köyü sınır-

ları içerisindedir.

Karaoluk Şelalesi

Argın Yaylası Akkuş

Akkuş - Niksar kara-
yolu üzerinde Akkuş 
ilçe merkezine 3 km. 
mesafede bulunur.
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Ohtamış Şelalesi Ulubey

Gaga Gölü Fatsa
Fatsa-Ordu : 33 km , 

Fatsa ilçesinden Aybas-
tı yolu üzerinde 10km 

bulunmaktadır. Asfalt 
yolla ulaşım sağlan-

maktadır

Ordu-Ulubey: 18 km, 
Ulubey-Ohtamış 

Şelalesi: 20 km Or-
du’dan Ohtamış 

Şelalesi 38 km dir. 
Ulaşım asfalt yol-

la sağlanmaktadır.
Karadeniz’in en büyük 

şelalesidir.
 

Ulugöl Tabiat 
ParkıGölköy

Ordu –Gölköy : 63 km 
dir.Gölköy – Ulugöl : 14 
km dir. Ulaşım rahat-
lıkla sağlanmaktadır.
Gölköy ilçe merkezine 
17 km mesafede bulu-

nan krater gölüdür.
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Asarkaya Kent Ormanı ünye

Düzoba Yaylası Kumru
 65 km dir. Kumru –Fatsa :32 km dir. Düzoba Yaylasına ulaşım rahatlıkla sağlanmaktadır.
 Kumru ilçesi yayla bakımından zengindir ve Erikçeli (Bakacak) Yaylası, Ericek Yaylası, 
Düzoba Yaylası bunlardan en önemlileridir. 

Ünye İlçesine 4 km. mesafe-
de Ünye-Fatsa yolu üzerinde 
Orman İşletme Müdürlüğün-
ce ağaçlandırılmış mesire ve 

piknik alanıdır. 
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Perşembe Yaylası
Bulunduğumuz coğrafik kıtada bir benzeri bulunmayan Perşembe Yaylası Menderesleri’nin bir dün-
ya mirası olarak korunması amacıyla tescil işlemleri son aşamadadır. 1991 yılında Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Turizm Merkezi ilan edilmiştir. Aybastı ilçemize 17 km. mesafede bulunur. Rakımı yaklaşık 
1.500 m. civarındadır. Her yıl Temmuz ayı içinde yayla şenlikleri yapılmaktadır.  

Ordu-Korgan arası 67 km dir.Korgan ilçemize 25 km mesafede bulunur. Her türlü mo-
torlu araç ile ulaşım sağlanabilmektedir. Oturma grupları, ihtiyaç yerleri mevcuttur.

Korgan Yayları ve İteniçi Mesire Yeri
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Esenler Belediyesi ve TİKA iş birliğiyle bu yıl 13’ncüsü düzenlenen Uluslararası Barış Ekmeği 
Festivali, renkli anlara sahne oldu. “Türk Dünyasının Çocukları Esenler’de” sloganıyla Tür-
kiye ile birlikte 10 ülkeden 100 çocuğu Esenler’de buluşturan festivale, Milli Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu, çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldı.

13. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali’ne ev sahip-
liği yapan Esenler Belediyesi; Azerbaycan, Kazakistan, 
Tacikistan, Özbekistan, Gagavuzya Kırgızistan, ırak 
Türkmenleri, KKTC ve Romanyalı 100 çocuğu bir araya 
getirdi. Festival boyunca yapılan etkinliklerin yer aldı-
ğı sinevizyon gösterimiyle başlayan program, Esenler 
Dörtyol Meydanı’nda düzenlendi. 

Medeniyetimizin Çocukları Barışın Temsilcileridir
“Ekmek tüm inançlarda kutsaldır. İşte tüm dünya-

nın çocuklarını tüm inançlarda kutsal olan ekmekle 
birleştirip tüm dünyaya Esenler’den verilen bu mesaj 
gerçekten çok anlamlı” diyen Milli Eğitim Bakanı Prof. 
Dr. Mahmut Özer sözlerini şöyle sürdürdü:

Bi’ Dünya Çocuk Barış ekmeğini ;

ESENLER’DE PİşİRDİ
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“Bu medeniyetin çocukları barışın temsilcileridir. 
Barışın güvercinleridir. İşte Esenler’in çok değerli Be-
lediye Başkanı Tevfik kardeşimizin 13 yıldır istikrarlı şe-
kilde Esenler’den tüm dünyaya seslendiği mesaj, tüm 
dünyanın en acil ihtiyacı olan barış ve esenlik mesajı-
dır. Karşımızda duran İyilik Fuarı da barış ve esenliğin 
bir kardeşidir.”

Dünyanın en Samimi ekmeği
Festivalde pişirilen ekmekleri dünya liderlerine gön-

derdiklerini ifade eden projenin mimarı Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik Göksu da, “Bu zamana kadar barış mek-
tuplarımızı gönderdik, göndermeye devam edeceğiz. Ta 
ki dünyada barış hâkim olana kadar. Bu ekmeği saygıde-
ğer cumhurbaşkanımıza ikram ettiğimizde dünyanın en 
samimi ekmeği demişti. Dünyanın en samimi ekmeğiyle 
inşallah dünya istikamet bulur” İfadelerini kullandı.

ekmek Dilimleri Dünya liderlerine Gönderildi
Konuşmaların ardından Bakan Özer, Vali Yerlika-

ya ve Göksu önlük giyerek, dünya çocuklarıyla birlikte 
Barış Ekmeği’nin hamurunu hazırladı. 10 ülkenin unları, 
Türkiye’nin sevgi ve kardeşlik mayasıyla karıldı. Yoğru-
lan hamur “Bismillah” denilerek sahneye kurulan fırın-
da pişirildi. 9 ülkeden getirilen un ve sularla hazırlanan 
Barış Ekmeği, Başkan Göksu ve diğer protokol üyelerin-
ce fırından çıkarıldı ve ilk olarak çocuklara ikram edildi. 
Bakan Özer’in kestiği ekmek dilimi, BM Genel Sekreteri 
Antonio Guterres, Vali Yerlikaya’nın kestiği ekmek dilimi 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Göksu’nun kestiği 
ekmek dilimi ise ABD Başkanı Joe Biden’a postalan-
mak üzere öğrenciler tarafından etkinlik alanında bu-
lunan PTT aracına teslim edildi.
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-Yıldız Kız ve Yıldız erkek Bisiklet takımları Türkiye Şampiyonasında 21 Nisan 2022 tari-
hinde Ordu Perşembe ilçesinde yapılan Okul sporları il birinciliği yarışmalarında Kumru 
Şehit Neşe eryetim İmam Hatip Ortaokulu büyük başarı elde etti.
Bu başarının elde edilmesinde birinci derecede başarılı Beden eğiti Öğretmeni Mürsel 
AYDINAlP okulu adına yaptığı açıklamada,

“21 Nisan 2022 tarihinde Ordu Perşembe’de yapılan 
Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışmalarında, oku-
lumuz Şehit Neşe Eryetim İmam Hatip Ortaokulu Yıdız 
Kızlar takım halinde il birincisi, ferdi; Feyza Nur YıĞ bi-
rinci, Damla DİNİ ikinci, Yıldız Erkekler takım halinde il bi-
rincisi, ferdi Hüseyin BİLEN birinci, Musa ÇAĞıR il ikincisi 
olmuştur. Bu sonuçlarla her iki takımımız 21-22 Mayıs 
2022 tarihlerinde Balıkesir Burhaniye de yapilacak olan 
Türkiye şampıyonasında ilimizi temsil edeceklerdir. 
Bizleri her daim destekleyen başta İlçe Milli Eğitim Mü-

dürümüz Suat Evin Bey , şube 
müdürlerimiz Bülent YıLMAZ 
Bey ve Muhsin KÜTÜK Bey, okul 
müdürümüz Köksal DERİLMEK 
Bey, müdür yardımcımız Sadık 
HOCAOĞLU Bey, ulaşımımıza 
yardımcı olan Şehit Sabri Erye-
ler MTAL müdürü Muhsin BAŞ 
Bey, şoför Nuri UYSAL Beye ve 
emeği geçen herkese teşek-
kür eder sporcularımıza Türki-
ye Şampiyonasında başarılar 
dileriz,”diyerek bu başarının 
mutluluğunu paylaştı.

Bizlerde ilçemiz adına yıl-
lardır ilçemiz okullarında ba-
şarılı çalışmalara imza atan 
Mürsel Aydınalp hocamızı teb-
rik ediyor,başarılar diliyoruz..

Kumru Şehit Neşe eryetim;
İmam Hatip Ortaokulu’ndan İl Birinciliği 
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Yöresel lezzetler İlk Kez Bu Festivalde;

BuLuşTu
Ünye 

Kaymakamlığı, 
Ünye Bele-
diyesi, Ünye 
İlçe Tarım ve 
Orman Müdür-
lüğü ve Ünye 
Ziraat Odası 
öncülüğünde 
gerçekleşen bu 
yıl 27-28 ve 29 
Mayıs tarihleri 
arasında ilk kez 
düzenlenen 
‘Ot ve Doğal 
Lezzetler Fes-

tivali’ başladı. 
Festival, 3 
gün boyunca 
çeşitli etkin-
liklerle devam 
edecek.

Program-
da konuşan 
Ünye Ziraat 
Odası Baş-
kanı Osman 
Sarıkahraman, 
Ünye’nin ot 
çeşitliliği ko-
nusunda zen-
gin bir bölge-

ye hakim olduğunu söyledi. Festivalin önemine 
değinen Sarıkahraman, “Belediye başkanımız 
bize bu festivalden bahsedince çok heyecan-
landık. Ünye, yenilebilir ot çeşitliliği açısından 
çok zengindir. 2 binin üzerinde yenilebilir otu 
olan kıymetli bir yerdir. Bunlarla ekonomiye 
katkı değer bu festivallerle sağlanabilmektedir” 
dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Ünye 
Kaymakamı Ayhan ışık, Ünye Belediye Başkanı 
Hüseyin Tavlı, Ünye İlçe Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürü Ferda Yıldırım, Ünye İlçe Emniyet 
Müdürü Mustafa Avni Aktürk festival alanında 
bulunan yöresel sergiyi gezdi.

Ordu’nun ünye ilçesinde, Karadeniz 
Bölgesi’ne ait  yöresel ürünlerin 
markalaşması ve gastronomi turizmi 
adına gerçekleştirilen ‘ünye Ot ve 
Doğal lezzetler Festivali’nin birincisi 
d ü z e n l e n d i .  K a r a d e n i z  B ö l g e s i 
genelinde lezzet ve damak tatlarının 
bir arada olması, üretim, yerel ve doğal 
lezzetlerinin buluşturulduğu festival 
ünye’de ilk düzenlendi.
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Yalıköy Köftesi; 

TESCİLLENDİ
Ordu’nun vazgeçilmez lezzetlerinden olan Yalıköy Köftesi, Büyükşehir Belediyesi’nin 
girişimleriyle coğrafi işaret aldı. 
Ordu Büyükşehir Belediyesi, 1960’lı yıllarda Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi’nde 
yapımına başlanan ve sonrasında il genelinde satışa sunulan Yalıköy Köftesi’ne coğrafi 
işaret belgesi aldı. 
Yalıköy Köftesi’yle ilgili “Coğrafi İşaret ve Geleneksel ürün” başlığıyla Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru kabul edildi. Yapılan 
değerlendirme sonrası Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 1 Şubat 2022 tarihli ve 118 sayılı 
resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel ürün Adı Bülteninde yayımlanarak mahreç işaretli 
ürün olarak tescillendi.

 Coğrafi İşaret Aldı
 İl genelinde yetiştirilen veya üretilen ürünlerin pa-

zar değerinin artırılmasında coğrafi işaretin önemli 
bir unsur olduğunun altını çizen Tarım ve Hayvancılık 
Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet ULTAV, “1960’lı yıllar-
dan beri Fatsa ilçemizin Yalıköy mahallesi başta olmak 
üzere ilimizde yapılan ve oldukça ilgi gören Yalıköy Köf-
temiz ilimizdeki coğrafi işaretli ürünler listesinde eklen-
di. Coğrafi işaret ile özellikle il dışından gelen yolcuların 
ve turistlerin uğrak noktası olan Yalıköy mahallemizde 
severek tüketilen Yalıköy Köftesinin tanınırlığı ve pazar 
değeri daha da artacak” dedi.

Sırada Yeni Ürünler Var
Coğrafi işaretli ürünlerin sayısını arttırmak ve pa-

zar değerini yükseltmek amacıyla çalışmaların sürdü-
ğünü dile getiren ULTAV, “Kentin gastronomi alanında 
markası haline gelen Ordu Tostu, 24 Mayıs 2021 tari-
hinde mahreç işaretli ürün olarak tescillendi. Ayrıca 
yeni coğrafi ürünler için başvurusunu yaptığımız Me-
locan (Diken Ucu) Kavurması, Ordu 

Coğrafi İşaretli Ürün Sayisı 7’Ye Çiktı
Yalıköy Köftesi’yle birlikte il genelinde coğrafi işa-

ret tescili yapılan ürün sayısı 7’ye çıktı. Daha önce Ka-
bataş Helvası, Perşembe Ceviz Helvası, Ordu Yayla 
Pancarı (Dürme) Turşusu, Akkuş Şeker Fasulyesi, Ordu 
Kivisi ve Ordu Tostu coğrafi işaret belgesi alınarak tes-
cillenmişti. 
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Oltu Taşına Ordu’dan;

 RAKİP ÇIKTI
erzurum’da çıkarılan ve işlenerek sanatsal bir değer kazanan Oltu taşına Ordu’nun ünye 
ilçesinden rakip çıktı.  

b Ünye’de manyetik kumu keşfederek sanatsal 
eserlere dönüştüren Jeofizik Mühendisi Orhan Yiğit, 
Oltu taşının çıkarıldıktan sonra tezgahlarda işlendiğine 
ve estetik değer verildiğine dikkat çekerek Ünye siyah 
kumunun tamamen el işçiliği ile sanata dönüştüğünü 
ifade etti. Ünye’deki manyetik sanat tasarım atölye-
sinde kızı Zeynep Yiğit ile manyetik siyah kum üzerine 
çalışmalar yapan Orhan Yiğit, sadece Ünye’den değil 
tüm dünyadan ziyaretçi geldiğini söyleyerek insan-
ların aynı zamanda şifa kaynağı olan bu siyah kumu 
merak ettiklerini belirtti. 

  Zanaatkâr Orhan Yiğit, Ünye siyah kumunu Oltu 
taşı olarak bilinen ve Erzurum yöresine has olan taş ile 
kıyaslayarak Ünye kumunun öne çıkan yanlarını an-

lattı. Yiğit açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

  “Oltu taşı çeşitli makinelerle işlenerek daha çok 
tespih olarak hayat buluyor. Bizim Ünyemizin siyah 
kumu ise el işçiliği yapılarak hem tespih hem kolye, 
küpe, bileklik gibi aksesuarlar olarak öne çıkıyor. Siyah 
kumun kullanım alanı da fazla ve vücudun stres den-
gesini düzenleme gibi bir görevi de var. Karadeniz sa-
hillerinin en değerli kumu Ünye’de bulunurken bizler de 
bunu manyetik yapısını bozmadan doğal bir çalışma 
ile işliyoruz. Oltu taşı makinelerle işlenerek şekil veril-
diği için genellikle yuvarlak boncuk ve tespih üzerine 
tanınıyor. Kum da makinelerle işlenebilir ancak bizler 
bunun doğal kimyasal yapısını bozmak istemiyoruz. 
Ünye’nin kumu da hem turizm hem sağlık alanında 
dünyanın gündeminde yer almaya devam ediyor.” 
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Ordu Kamu Çalışanları Derneği (OrKOÇDer) Başkanı Cengiz AYDeMİr’in salonda yan-
kılanan seslenmesiyle başlayan,

 Deprem ve kentsel dönüşüm bil-
gilendirme semineri  Sarıyer Belediyesi 
Yaşar KEMAL Kültür Merkezinde ger-
çekleşti.

Deprem gerçeğine dikkat çek-
mek adına Ordu Dernekler Federas-
yonu ORDEF ve Ordu Kamu Çalışanları 
Derneği (ORKAÇDER) tarafından or-
taklaşa düzenlenen Seminere konuş-
macı olarak Boğaziçi Üniversitesi Kan-
dilli Rasathanesi Müdürü Prof.Dr.Haluk 
ÖZENER,İstanbul Teknik Üniversitesi öğ-
retim üyesi Doç.Dr.Şenel ÖZDAMAR ve 
Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat 
ŞEN katıldılar. Semineri ORKAÇDER Baş-
kanı Cengiz Aydemir yönetti.

Konuşmacılar, deprem gerçeği ile 
yaşamamız gerektiğini,önemli dep-
rem kuşağında bulunan Türkiyemizin 
bununla ilgili önlemleri ve çalışmaları acilen yapması gerektiğini,bununda öncelikle acil kentsel dönüşümden 
geçtiğini ortak bir dille ifade ettiler..Türkiye ve Dünya ülkelerinden örneklerle Seminere katılanları bilgilendirdiler.

Murat DOĞAN’ın sunuculuğunu yaptığı programa ORDEF çatısı altındaki dernek başkan ve üyeleri katılırken 
program sonunda konuşmacılara Fındık paketi ikram edildi. Programın toplu fotoğraf çekiminden sonra sona 
erdi.

Deprem Kaçınılmaz Gerçek;
KENTSEL DÖNÜşÜM MECBuRİYETTİR
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Fatsa’da Paramotor Sporu İlgi Odağı;
OLDu
Ordu’nun Fatsa ilçesinde hobi olarak paramotor sporu ile vatandaşlar ilçeyi gökyüzün-
den dolaşıp, eğlenceli vakit geçirme fırsatı buluyor.
İlçede hobi olarak yaklaşık 7 yıldır paramotor spor yapan üzeyir erdoğan, düzenlediği 
turlar ile vatandaşlara bu sporu sevdirip, vatandaşların gökyüzünden ilçeyi izlemesine 
olanak sağlıyor. Vatandaşların ilgi gösterdiği ve beğenilen paramotor sporunun ilçede 
yaygınlaşması hedefleniyor.

Aynı zamanda Fatsa Off-Road Spor Kulübü Başkanlığı 
yapan paramotor sporcusu Üzeyir Erdoğan, vatandaşların 
yoğun bir şekilde ilgi gösterdiğini söyledi. Özellikle hafta son-
ları vatandaşların uçmak için kendilerine ulaştığını belirten 
Erdoğan, “İster istemez küçükten büyüğe herkesin ilgisini çe-
kiyor. 7 yıldır bu sporu ben Fatsa ve çevresinde yapıyorum. 
Kendim tek başıma uçuyordum daha da güçlü bir tandem 
paramotor alarak herkesi uçurmaya çalışıyorum. İki kişi ola-
rak bu sayede rahatça uçabiliyoruz. Hafta sonları artık bun-
dan sonra bu sporla Demas-Uzunkum mevkiinde olacağız. 
Gelen herkesi uçurmayı planlıyoruz. Kalp ve tansiyon has-
taları hariç herkesi bekliyoruz. Buradan ticari bir gelir istemi-
yorum. Küçük bir masrafımız oluyor, gelen konuklarımızdan 
onu istiyoruz. O aldığımız ücretleri de Fatsa Off-Road Spor 
Kulübü olarak sosyal faaliyetlerimizde kullanıyoruz” dedi.

“İlerleyen zamanlarda festival yapmak istiyorum”

Bu sporun ilçede yaygınlaşması için çalışmalar 
yapacaklarını da söyleyen Erdoğan, “Genelde bu faa-
liyetlerde yardımlar üzerine oluyor. Öğrenci ve sivil ola-
rak ücretlendirmeyi düşünüyorum. Fatsa’da bu spo-
run yaygınlaşmasını istiyoruz. Ön eğitimini bu sporun 
verebiliyorum. Sonrasında Antalya ilinde lisans alması 
için sınavlara gidiyor. Belgelerini alan sporcularla bir-
likte ileri ki zamanlarda paramotor festivali de yapmak 
isterim” diye konuştu.

Öte yandan vatandaşların katılım sağladığı para-
motor sporunda Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem 
Kibar ve protokol mensupları da uçuş yaparak, ilçeyi 
metrelerce yükseklikten izleme fırsatı buldu.
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