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Cinnet geçirdi, dehşet saçtı!
Ordu'nun Ünye 

ilçesinde Yaşar 
O. (95), tartıştığı 

oğlu Kadir O. (55) ile 
gelini Emine O.'ya (50) 
tabancayla ateş açtı. 
Kadir O., hayatını 
kaybederken, hastaneye 
kaldırılan ağır yaralı eşi 
ise tedaviye alındı.  

Olay, sabah 
saatlerinde, ilçeye bağlı 
Keş Mahallesi'nde mey-
dana geldi. Yaşar O., 
birlikte yaşadığı oğlu 
Kadir O. ve gelini Emine 
O. ile evde bilinmeyen 
nedenle tartışmaya 
başladı. Kısa sürede 
büyüyen tartışma, kav-
gaya dönüştü. Yaşar O., 

tabancayla oğlu ve gelin-
ine ateş açtı. Vücudunun 
çeşitli yerlerine mermi 
isabet eden çift, kanlar 
içinde yere yığıldı. Silah 
seslerini duyan 
komşuların ihbarıyla eve 
jandarma ve sağlık ekip-
leri sevk edildi. Sağlık 
görevlileri, yaptığı kon-
trolde, Kadir O.'nun 
hayatını kaybettiğini 
belirledi. Ağır yaralı 
Emine O. ise ilk müda-
halesinin ardından 
kaldırıldığı Ünye Devlet 
Hastanesi'nde tedaviye 
alındı. Yaşar O., jandar-
ma ekiplerince gözaltına 
alınırken, olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. 

Altınordu Belediyesi, şehir 
genelinde 7/24 esaslı bir 
mesai ile sürdürdüğü modern 

fiziki altyapı ve üstyapı 
çalışmalarıyla hem yılların 
sorunlarını ortadan kaldırıyor hem 
de mahalleler arasındaki hizmet 
açığını kapatıyor.  

Merkez kırsal ayrımı yap-
madan şehrin her bir mahallesinde, 
her bir sokağında planlı bir şekilde 
çalışmalarına devam eden Altınordu 
Belediyesi ekipleri, Şahincili 
Mahallesi’nin 7 sokağını daha alt ve 
üst yapısı ile sil baştan yeniledi. 

Ordu'nun Ünye ilçesinde Yaşar O. (95), tartıştığı oğlu Kadir O. (55) ile gelini Emine O.'ya (50) tabancayla 
ateş açtı. Kadir O., hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan ağır yaralı eşi ise tedaviye alındı.  

Sokaklar ilmek ilmek örülüyor

Gizlilik kararı verilecek mi?
6 yaşındaki çocuğun 

evlendirildiği 
iddiasıyla açılan 

dava tarihi öne çekilerek, 
30 Ocak tarihinde 
görülecek. Davanın 
tutuksuz sanıkları Ordulu 
Kadir İstekli, Yusuf Ziya 
Gümüşel ve yine Ordulu 
olduğu öğrenilen Fatıma 
Gümüşel'in de tutuklan-
maları talep edildi. 

Aralık ayı takvimi hazır
Ordu Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlik-

leri kapsamında her yaşa hitap edecek olan 
aralık ayı programını oluşturdu. Seminerlerden 

konserlere, film gösterimlerinden belgesellere birçok 
renkli etkinliği Ordulularla buluşturacak olan takvim 
ile aralık ayı dolu dolu geçecek. 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 
bir destek programı 
olan ücretsiz yemek 

hizmeti, Ordu’da da eğitimin 
tüm kademesindeki 
öğrencilere sağlanıyor. 

Öğrencilere ücretsiz yemek

İyi Parti Ordu İl Başkanı 
Ekrem Şentürk, Ankara 
Genel Merkezdeki 

temasları sonrası yaptığı 
açıklamasında, “Partimizi 
Ordu’da ve ülkemizde 
iktidara taşıyacağız. Az 
kaldı İyi Günler yakın” 
diye konuştu. 

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi 
Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen fahiş 
fiyatlar konusundaki şikâyetlerin artması üzer-

ine zincir marketlere yönelik denetimlerini artırdı. son 
1 ayda 455 iş yeri ile zincir market, 2022 yılı içerisinde 
de 2 bin 100 iş yerinde denetim gerçekleştirildi. 

Marketler mercek altında Ordulu 
başkan 
aranıyor

Kura nerede çekilecek?

Ordu TOKİ kura çekilişi 15-16 Aralık'ta saat 
10:00'da başlıyor. Kuralar Altınordu İlçesi 
Recep Kara Spor Salonunda yapılacak. 

İyi günler yakın!

Giresun Ziraat Odası Başkanı 
Nurittin Karan, kendisi için, “Akıl 
tutulması yaşıyor” diyen AK 

Parti Giresun Milletvekili Sabri 
Öztürk’e aynı sertlikte cevap verdi. 

Tartışma büyüyor
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Tokat’ın Ordulu Va-
lisi Numan Hatipoğlu, To-
kat’ta aynı birlikte vatani 
görevlerini yerine getiren 4 
ikiz kardeşi ziyaret ederek 
askerlerimizle birlikte kara-
vanadan yemek yedi. 

Tokat İl Jandarma 
Komutanlığında 3'ü tek yu-
murta ikizi olmak üzere 4 
ikiz Mehmetçik görenleri 
şaşırtıyor. Mersin, Ağrı, 
Hatay, Şanlıurfa ilerinden 
Mehmet ve Ali Ceylan, 
Fırat ve Ferhat Aktaş, Mert 
Işık ve Efe Işık ile Furkan 
ve Enes Han isimli ikiz 
kardeşler askerlik görevle-
rini Tokat İl Jandarma 
Komutanlığında yapıyor. 

Birlikte okula giden 

ikizler vatani görev yerle-
rinde de bir birlerinden 
ayrılmadı. Yüz 
benzerliğinin yanı sıra 
hareket ve davranışlarıyla 
da birbirinin aynı olan ikiz-
leri komutanlarının tanıyıp 
ayırt etmesi çok kolay ol-
muyor. 
 
Vali Hatipoğlu askerlerle 

birlikte yemek yedi 
 

İl Jandarma 
Komutanlığında düzen-
lenen programda ikiz as-
kerler Vali Numan 
Hatipoğlu ve İl Jandarma 
Komutanı Albay Bahri 
Bostancı ile birlikte yemek 
yedi. İl Jandarma 

Komutanlığı girişinde as-
kerlerle tanışan Vali 
Hatipoğlu, bir süre asker-
lerle sohbet etti. Tek yu-
murta ikizlerinden Mehmet 
ve Ali Ceylan'ın aynı za-
manda ikiz kız kardeşlerle 
evli olduğunu öğrenen Vali 
Hatipoğlu, askerlere vatani 
görevlerinde başarılar di-
leyerek, “Jandarmamız bu-
radan güzel hatıralar 
biriktirerek ayrılacaktır. Bu 
anlamda askerlerimize va-
tani görevlerinde başarılar 
diliyorum” dedi. 

Vali Numan 
Hatipoğlu ve İl Jandarma 
Komutanı Bahri Bostancı, 
daha sonra askerlerle bir-
likte yemek yedi.

4 ikiz kardeş şaşırttı!

Aralık ayı takvimi hazır
Ordu Büyükşehir 

Belediyesi kültür-sanat et-
kinlikleri kapsamında her 
yaşa hitap edecek olan 
aralık ayı programını 
oluşturdu. Seminerlerden 
konserlere, film gösterim-
lerinden belgesellere bir-
çok renkli etkinliği 
Ordulularla buluşturacak 
olan takvim ile aralık ayı 
dolu dolu geçecek. 
 Ordu Büyükşehir 
Belediyesi Kültür, Turizm 
ve Sanat Dairesi 
Başkanlığı tarafından 
hazırlanan aralık ayı etkin-
lik takvimi belli oldu. 
Seminer, konser, film ve 
belgesel gösterimleri gibi 

programların yer alacağı 
etkinlikler ocak ayına 
kadar devam edecek. Bir-
çok farklı mekânda düzen-
lenecek olan programlarla 
Ordu, kültür-sanatla dolu 
bir aralık ayı geçirecek. 

Aralık ayı Kültür 
Sanat Takvimi şu şekilde; 
17 Aralık Cumartesi/Çocuk 
Filmi Gösterimi-Samsan, 
saat 14.00 (OBB Karade-
niz Tiyatrosu) 
18 Aralık Pazar/Merve 
Gülcemal Seminer-Sev-
giye Öğretmek, saat 14.00 
(OBB Karadeniz Tiyatrosu) 
19 Aralık 
Pazartesi/Yetişkin Film 
Gösterimi-Kahraman, saat 

19.00 (OBB Karadeniz Ti-
yatrosu) 
24 Aralık Cumartesi/Çocuk 
Film Gösterimi-Pişiriciler, 
saat 14.00 (OBB Karade-
niz Tiyatrosu)  
25 Aralık Pazar/Konser-
Melihat Gülses, saat 19.00 
(Atatürk Kültür Merkezi)  
29 Aralık 
Perşembe/Yetişkin Film 
Gösterimi-Arctic, saat 
19.00 (OBB Karadeniz Ti-
yatrosu)  
31 Aralık Cumartesi/Çocuk 
Film Gösterimi-Ayı 
Kardeşler Zamana Yolcu-
luk, saat 14.00 (OBB Ka-
radeniz Tiyatrosu)  
(VİZYON) 
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MASKE KULLANMAK YAŞAM ŞEKLİ OLMALI  
 
Korona virüsle birlikte hayatımıza giren maskeleri   terk 
ettiğimizden beri grip salgınları arttı. 
 
Virüsten korunmak için günlük yaşantımızın vazgeçil-
mez bir aksesuarı haline gelen maskeleri, vakaların 
bitmesiyle birlikte terk ettik.  
 
Şimdilerde ise bir türlü geçmeyen grip salgınlarıyla mü-
cadele eder olduk. 
 
Hele ki çocuklarda yüksek ateş ve boğaz enfeksiyonu 
ile kendini gösteren salgın, yetişkinlerde de neredeyse 
korona  boyutunda etkisini gösteriyor. 
 
Atlatması uzun zaman alıyor ve sosyal yaşantıyı olum-
suz yönde etkiliyor. 
 
Oysa ki maske kullandığımız zaman dilimlerimde grip 
vakaları neredeyse ortadan kalkmıştı. 
 
 
Koronaya yakalanmayanlar maske sayesinde grip, 
nezle, soğuk algınlığı gibi çeşitli hastalıklara bile 
yakalanmadıklarını ifade ediyorlar. 
 
Maske sayesinde daha hijyenik ve korunaklı bir yaşam 
sürdüğümüz bence de bir gerçek. 
 
Hastanelerin acilleri büyük küçük demeden hemen 
hemen aynı şikayetlerle gelen hastalarla dolu. 
 
Yeni bir salgın, yeni bir mücade söz konusu. 
Bilesiniz! 
 
O yüzdendir ki maske takmayı bir yaşam şekli haline 
getirmek önemli diye düşünüyorum.  
 
En azından toplu alanlarda!  
Dolmuşlar, pazarlar, marketler hastaneler gibi... 
 
Yaşam kalitemiz için bu önemli. Tabi maskenin yanı 
sıra korona döneminde nelere dikkat ettiysek bence 
aynı itinayı günlük yaşantımızda da sürdürmeliyiz. 
 
Sadece tecrübeye dayalı bir uyarı olarak kabul ediniz 
yazımı. 
 
Hijyen, 
Hijyen, 
Hijyen... 
 
Ve başı maske... 
 
'Maske kullanımı günlük yaşantımızın bir parçası 
olmalı'...

Altınordu Beledi-
yesi, şehir genelinde 7/24 
esaslı bir mesai ile 
sürdürdüğü modern fiziki 
altyapı ve üstyapı 
çalışmalarıyla hem yılların 
sorunlarını ortadan 
kaldırıyor hem de mahal-
leler arasındaki hizmet 
açığını kapatıyor.  

Merkez kırsal ayrımı 
yapmadan şehrin her bir 
mahallesinde, her bir 
sokağında planlı bir şekilde 
çalışmalarına devam eden 
Altınordu Belediyesi eki-
pleri, Şahincili Mahallesi’nin 
7 sokağını daha alt ve üst 
yapısı ile sil baştan yeniledi. 

 

ŞAHİNCİLİ ALTYAPI VE 
ÜST YAPIYA KAVUŞTU 

 
 Başkan Aşkın Tören 
öncülüğünde sürdürdüğü 
hizmet seferberliği ile bir 
taraftan yılların sorunlarını 
çözen bir taraftan da 
vatandaşların hizmet bek-
lentilerini karışlayan 
Altınordu Belediyesi, İlçenin 
en büyük mahallerinden 
olan Şahincili Mahallesinin 
de çehresini değiştirdi. 

Şahincili’nin 566, 
567, 641, 642, 645, 647 ve 
648 No’lu 7 sokağını daha 
ilk defa altyapı ile 
buluşturdu. Çalışmalar 
kapsamında 7 sokakta 

yapımı tamamlanan 2 km’lik 
yağmur suyu hattı ile 
sağlıklı bir altyapı oluşturdu. 
Altyapı çalışmalarının 
ardından gerçekleştirilen 
1,5 km’lik sıcak asfalt 
çalışması ile de Şahincili 
mahallesinin 7 sokağı daha 
modern ve konforlu 
üstyapıya kavuştu. 
  

“DURMAYACAĞIZ, 
YORULMAYACAĞIZ” 

 
 Altınordu Belediye-
sinin devam eden altyapı ve 
üstyapı çalışmalarını 
değerlendiren Başkan 
Tören “mahallerimiz 
arasındaki hizmet açığını 

kapatmak ve standartları 
yükseltmek için yoğun bir 
gayret gösteriyoruz. Eski 
mahalleleri sağlıklı altyapı 
ve konforlu modern üstyapı 
ile sokak sokak yeniliyoruz. 
Hemşehrilerimiz emin ol-
sunlar ki, Altınordu Beledi-
yesi bu şehirde 
dokunmadığı tek bir kişi tek 
bir sokak kalmayıncaya 
kadar hizmet ve 
çalışmalarına ara vermeden 
devam edecek. 
Altınordu’muzun her bölge-
sinde tam zamanlı bir mesai 
ile geceyi gündüze katarak 
çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Durmayacağız, 
yorulmayacağız çalışacağız, 
çalışacağız daha çok 
çalışacağız” diye konuştu. 

Öte yandan 
Altınordu Belediyesinin 
çalışmalarını değerlendiren 
mahalle sakinleri de 
“sokaklarımızda daha önce 
çamurdan insan dahi gide-
mezken şu anda çocuklar 
oynayabilecek seviyeye 
geldi. 24 saat süren bir 
çalışma var gece gündüz 
ara vermeden çalışılıyor. 
Yapılan hizmetlerden çok 
memnunuz. Başkanımız 
Aşkın Tören’den Allah razı 
olsun, yaptıkları hizmetler 
için teşekkür ederiz” sözle-
riyle Başkan Tören’e teşek-
kürlerini ilettiler. 

Sokaklar ilmek ilmek örülüyor
Altınordu Belediyesi, şehir genelinde 7/24 esaslı bir mesai ile sürdürdüğü modern fiziki altyapı ve üstyapı 
çalışmalarıyla hem yılların sorunlarını ortadan kaldırıyor hem de mahalleler arasındaki hizmet açığını kapatıyor. 

6 yaşındaki çocuğun 
evlendirildiği iddiasıyla 
açılan dava tarihi öne çekile-
rek, 30 Ocak tarihinde gö-
rülecek. Davanın tutuksuz 
sanıkları Ordulu Kadir İs-
tekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve 
yine Ordulu olduğu 
öğrenilen Fatıma Gümüşel'in 
de tutuklanmaları talep 
edildi. 

İstanbul Anadolu 
Başsavcılığı tarafından iddi-
aname hazırlanırken, 3 
sanık için 27'şer yıl hapis 
cezası istendi. H.K.G.'nin 
evlendirildiği Kadir İstekli için 
cinsel saldırı suçundan ceza 
istendi. Baba Baba Yusuf 
Ziya Gümüşel, anne Fatma 
Gümüşel ve evlendirildiği 
K.İ. tutuksuz yargılanıyor. 

6 yaşındaki kız 
çocuğunun istismarıyla ilgili 
tutuksuz sanıklar nüfus 
kaydına göre Ordu’nun 
Kumru ilçesinden Kadir İs-
tekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve 
yine nüfus kaydına göre 
Fatsa’nın İslamdağ Mahalle-

si’nden Fatıma Gümüşel 
hakkında H.K.G.'nin avukatı 
tutuklama talep etti. 

Yusuf Ziya 
Gümüşel'in 6 yaşında kızı 
H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir 
İstekli ile dini nikahla 
evlendirdiği iddialarına ilişkin 
iddianame geçtiğimiz gün-
lerde kabul edildi. Daha 

önce 22 Mayıs’ta görüleceği 
açıklanan davanın ilk 
duruşması 30 Ocak 2023 
tarihine alındı. 

İddianamede Kadir 
İstekli hakkında 30 yıldan az 
olmamak, baba Yusuf Ziya 
Gümüşel ve anne Fatıma 
Gümüşel hakkında da 18 
yıldan az olmamak kaydıyla 

hapis cezası istendi. Olayla 
ilgili H.K.G.´nin avukatı 
tarafından tutuksuz sanıklar 
Kadir İstekli, Yusuf Ziya 
Gümüşel ve Fatıma 
Gümüşel hakkında tutuk-
lama talep edildi. H.K.G.´nin 
avukatı ayrıca dosyaya da 
gizlilik kararı veril-
mesi istedi.

Gizlilik kararı verilecek mi?

Çalışma ve So-
syal Güvenlik Bakanı 
Vedat Bilgin, emeklilikte 
yaşa takılanlarla (EYT) il-
gili yeni açıklamalarda bu-
lundu. 

Bilgin, “EYT konu-
sunda bizim çalışmamız 
henüz tamamlanmadı, bi-
tince açıklayacağız” diyen 
Bilgin, “Burada gizli bir 

şey yok. Meclis’te 
anlattım, EYT ile ilgili 
sayılar her ay değişiyor. 
Haziran rakamlarını 1,5 
milyon demiştik. Şimdi 1 
milyon 800 bin civarı oldu. 
Bu rakamlar da dahil, bil-
inen verileri değerlendirip 
hesabımızı ona göre 
yapmamız lazım” diye 
konuştu. (VİZYON)

EYT için tarih verdi
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             Giresun Ziraat Odası 
Başkanı Nurittin Karan, ken-
disi için, “Akıl tutulması 
yaşıyor” diyen AK Parti Gire-
sun Milletvekili Sabri Öz-
türk’e aynı sertlikte cevap 
verdi. 
             AK Parti Milletvekili 
Sabri Öztürk ile Giresun Zi-
raat Odası Başkanı Nurittin 
Karan arasında Fiskobirlik 
üzerinden başlayan tartışma 
giderek sertleşiyor. Öztür-
k’ün, “Akıl tutulması 
yaşamakla” eleştirdiği Nurit-
tin Karan, Öztürk’e verdiği 
cevapta, “Benim birilerinden 
akıl aldığımı ima edip, bana 
laf söyleyenler il başkanı ve 
milletvekili olmak için el etek 
öptüklerini unuttular. Aba 
altından sopa gösterip, bil-
diklerini açıklamayanlar bu 
millete gün geldiğinde hesap 
verecektir” dedi. 
             Karan, kendisinin bu-
güne kadar hiç küçük hesap 
ve hırslar peşinden 
koşmadığını da belirterek, 
“Hırs peşinde koşup, men-
faat, çıkar ve küçük olsun 
benim olsun deyip, yanlış iş 
ve yanlış kişilere biat etsey-
dim. Giresun’da başım dik 
gezemezdim. Yanlışa yanlış 
dediğimiz için bizi bugün hırs 

peşinde koşmakla suçlay-
anlar yarın Giresun’da 
başları dik gezebilecekler 
mi? yada bu şehirde 
yaşayabilecekler mi? 
yaşayıp göreceğiz” dedi. 
             Karan yaptığı 
açıklamada, Sabri Öztürk’ün 
konuyu FİSKOBİRLİK’ten 
öte başka bir boyuta 
taşıdığına dikkat çekerek, 
“Sabri bey bizim üst akla 
ihtiyacımız yok. Ayrıca birile-
rinin gazına da gelmeyiz 
             Doğru neyse onu 
söyler, onun arkasına so-
nuna kadar dururuz. Dün 
sizin abi abi deyip arkasında 
dolaştığınız kişilerle benim 
ne siyaseten nede gerçek 
hayatta bir birlikteliğim 
olmamış, hatta Giresun ka-
muoyu da çok iyi bilir ki, siya-
setten aynı partili olmamıza 
rağmen hep karşı karşıya 
gelmişizdir. Hani diyorsunuz 
ya, “kendi kişisel hırslarına 
ve kavgalarına bizi alet 
etme” diye asıl sen kendi kin 
ve hesaplaşmalarına FİSKO-
BİRLİK’i, Giresun Ziraat 
Odası’nı ve şahsımı alet 
etme” ifadelerini kullandı. 
             “Sayın Sabri Öztürk, 
biz FİSKOBİRLİK’in geleceği 
karanlık diyor ve sizi 

uyarıyoruz. Ama sizin 
amacınız FİSKOBİRLİ-
K’in iyiliği değil de, 
başındaki kişileri ko-
rumak ve kolla-
maksa buda sizin 
tercihiniz” diyen 
Karan şunları kay-
detti; 
             “Giresun ka-
muoyu şunları bilsin, iki yıl 
önce Sabri Öztürk’ün ofisine 
gittim. O zaman FİSKOBİR-
LİK yönetim kurulu üyesiy-
dim. FİSKOBİRLİK’teki 
yanlışları Sabri beye tek tek 
anlatım. Oda bana “senin 
anlattıklarını Lütfi bana 
anlattı ama büyük yanlış 
yapmış ancak ben bu 
olayların üzerine gidersem 
FİSKOBİRLİK MHP ve Nu-
rettin Canikli’nin adamlarının 
eline geçer benim FİSKO-
BİRLİK ile bağlantım biter” 
dedi. Şimdi sana soruyorum 
FİSKOBİRLİK’in menfaatle-
rini düşünüyorsun? yoksa 
şahsi menfaatlerini mi 
düşünüyorsun? Konumuzla 
uzaktan yakından hiçbir 
alakası olmayan liman konu-
suyla ilgili açıklamalarından 
ise hiçbir şey anlamış 
değilim. Benimde kurucusu 
olduğum ve Giresun merkez 

ilçe başkanlığı yaptığım si-
yasi partinin genel başkanı 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
‘ruhsatı olmayan depolar bu-
radan kalkacak’ dedikten 
sonra bunu sorgulayan veya 
yorum yapan kim olursa 
olsun benim gözümde bir 
hainden farkı yoktur. Sayın 
Nurettin Canikli’yi parti 
kurulduğundan beri tanırım 
başarılı bir siyasetçimiz. 
Ancak şahsımın bir türlü 
yıldızı hiç barışmadı. Hiçbir 
zaman AK Parti dışında ortak 
bir noktamız olmadı. Benim 
birilerinden akıl aldığımı ima 
edip, bana laf söyleyenler il 
başkanı ve milletvekili olmak 
için el etek öptüklerini unuttu-
lar. Aba altından sopa göste-
rip, bildiklerini 
açıklamayanlar bu millete 
gün geldiğinde hesap vere-
cektir.” 

Tartışma büyüyor

          TÜİK’e göre, sa-
nayi üretimi ekim ayında 
geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 2,5 oranında 
arttı. 
          Sanayinin alt sek-
törleri (2015=100 referans 
yıllı) incelendiğinde, 2022 
yılı Ekim ayında maden-
cilik ve taşocakçılığı sek-
törü endeksi bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 7,4 azaldı, imalat 
sanayi sektörü endeksi 
yüzde 3,7 arttı ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlen-
dirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi yüzde 

4,8 azaldı. 
          Sanayi üretimi 
ekimde bir önceki aya 
kıyasla ise yüzde 2,4 
oranında arttı. 
          Sanayinin alt sek-
törleri incelendiğinde, 
2022 yılı Ekim ayında 
madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü en-
deksi bir önceki aya göre 
yüzde 7,8 ve imalat sa-
nayi sektörü endeksi 
yüzde 2,5 artarken, elek-
trik, gaz, buhar ve iklim-
lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 2,1 azaldı.

Sanayi üretimi arttı
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MOLLA KÂSIM, MOLLA RÂSİM; RESM-İ HÂL…  
 
Edebiyâtımızda bir Molla Kâsım vâkıası vardır. Kendisi 
Bizim Yunus’un çağdaşıdır da aynı zamanda. Kimi kay-
naklar Yunus Emre’nin şiirlerine bakarak, Molla Kasım 
Şirvânî’nin hem yaşça büyük, hem de nüfuzlu olduğunu 
söylüyorlar.   
Yalnız, birbirlerini görmeden aralarında geçen bir me-
sele var, o da şu:  
Yunus, üç bin şiir söylemiştir. Zaman sonra bunlar bir 
şeriat (hukuk) âlimi olan Molla Kâsım’ın eline geçer ve 
bir su kenarına oturup okumaya başlar.   
Menkıbeye göre; ilk bin tanesini okuyunca şeriata aykırı 
bularak yakar. Sonraki bin tanesini de aynı sebeple 
parçalayıp suya atar.   
İlk etapta bakınca nasıl da atmasın ki? Yunus meselâ, 
bir yerde;  
 
"Aşkım galip geldi yüreğim harlar  
Âşık olan ârı nâmusu n'eyler  
Behey Yûnus sana söyleme derler  
Ya ben öleyim mi söylemeyince"  
 
der. Tabi söyler söylemesine, ârı, nâmusu bir nevî hiçe 
sayar gibidir ama bunun sıkıntı olacağının da 
farkındadır. Nitekim, Hallâc-ı Mansur, sırrını ifşâ etmenin 
bedelini canıyla ödemiştir.   
Durum böyleyken, bir sûfî şair, şeriatın zâhirine ters, in-
sanlarca yanlış anlaşılıp zihinleri bulandıracak, 
dolayısıyla şer’an tecziyeyi gerektirecek böyle sözleri 
niye söyler? Bu hâl, elbette aşkın ve coşkunun şiddetiyle 
alâkalıdır. Bu coşku artınca şâir, kendinden geçerek 
böyle sözleri söyleme noktasına gelir.   
Her neyse, Molla üçüncü bine başlayınca şöyle bir bey-
itle karşılaşır:   
 
"Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme  
Seni sîgaya çeken bir Molla Kâsım gelir"  
 
Molla Kasım, bu beyti okur okumaz, hatasını anlar. 
Çünkü Yunus'un ona ilk iki bin şiirde "eğri büğrü" gelen 
sözlerinin asıl manasını anlamaya başlamış, böylece 
onun büyüklüğünü idrak edip yaptığından 
pişmanlık duymuştur. Fakat ne çare ki elde bin şiir 
kalmıştır.   
Yunus Emre uzmanı şâir-yazar Mustafa ÖZÇELİK me-
selenin hakîkâtini Lâcivert Dergisi’ndeki yazısında şöyle 
îzah eder:   
Bu menkıbe öncelikle tarih boyunca sıkça karşılaşılan 
medrese-tekke çatışmasının bir örneği olarak da okuna-
bilir. Bu durumun en önemli sebebi ise fakih diliyle derviş 
dilinin farklı olmasıdır... 
Menkıbeyle ilgili buna benzer çok görüşler vardır. 
Şeriatsız tarikat olmaz. Hiçbir şey olmaz. Normal 
dindarlık ta olmaz. Molla Kâsımlar, sözün zâhirine takılıp 
îmanı zora girecek kesimler adına îtirazlarında 
haklıdırlar. İyi de ediyorlar. Meselenin hakîkâtinin 
anlaşılmasına vesîle oluyorlar. Îman çok önemli, en öneli 
konu zîrâ. Şeriat âlimlerinin hassâsiyeti de burada.   
Neyse, son tahlilde bizim konumuz bu değil. Menkıbede 
geçen her iki şahsiyet te edebiyatımızın mümtaz mevkîl-
erine yerleşmişler. Önemli olan bizim bunları okuyup 
değerlendirmemiz.  
İşte biz de bu Molla Kâsım’dan ilhamla Molla RASİM 
diye bir mahlas benimsedik. Ki, kimi Molla Kâsımvârî 
duygu ve düşüncelerimizi bu imzayla ifâde edebilelim.   
Râsim deyişimiz de bunu resim’den ism-i fâil kalıbıyla 
berâber “resim çizen, fotoğraf çeken” anlamına geldiğini 
var saymamızdan dolayıdır.   
Yapmak istediğimiz şey; böylelikle toplumun ve kendi iç 
ve dış âlemimizin fotoğrafını çekerek durumu ortaya 
koymak suretiyle, farkında olmadan savrulduğumuz, 
şirazeden çıktığımız kimi konulara dikkât çekmek.    
Yanlış anlamayalım; mesele Molla Kâsım gibi sîgaya 
çekmek değil, sâdece dikkât çekerek intibaha dâvet et-
mektir.  
Tamâmen bu düşüncelerle geçen yılın Hazîran’ında Yeni 
Dönem’de yazmaya başladıktan sonra ön sayfada çer-
çeve içerisinde RESM-İ HÂL başlığı ve Molla RÂSİM 
imzasıyla, günün panoraması ya da uyarıcı nüktesi 
niteliğinde dörtlükler yayınlamayı hedefledik. Bu çerçeve 
içerisinde başka nükteli söz ve şiirlerin de yer 

Ordu Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Dairesi 
Başkanlığı ekipleri, son gün-
lerde vatandaşlardan gelen 
fahiş fiyatlar konusundaki 
şikâyetlerin artması üzerine 
zincir marketlere yönelik 
denetimlerini artırdı. Ticaret 
İl Müdürlüğü ekipleriyle 
müşterek yapılan çalışmalar 
kapsamında son 1 ayda 455 
iş yeri ile zincir market, 2022 
yılı içerisinde de 2 bin 100 iş 
yerinde denetim 
gerçekleştirildi. 

Son günlerde zincir 
marketlerde çeşitli ürün ka-
lemlerinde fahiş fiyatlar 
uygulandığı, reyon ve kasa 
fiyatları arasında farklılıklar 
olduğu yönündeki 
şikâyetlerin artması üzerine 
zabıta ekipleri denetimlerine 
hız verdi. Ticaret İl 
Müdürlüğü ekipleriyle 
müşterek yapılan 
çalışmalarda marketler sıkı 
denetim altına alındı. Ordu 
Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Daire Başkanlığı bü-
nyesinde oluşturulan 3 farklı 
ekip ile başta zincir market-
ler olmak üzere söz konusu 
işletmelerde sürekli dene-

timler gerçekleştiriyor. 
Çalışmalarda 6502 sayılı 
kanun gereği etiket, satıştan 
kaçınma, raf ve kasa fiyat 
farkı denetimleri yapılırken 
aykırılık tespit edilmesi duru-
munda yasal işlem 
gerçekleştirilerek konu Tica-
ret İl Müdürlüğüne iletiliyor. 
 

1 YILDA 352 BİN 719 TL 
CEZA KESİLDİ 

 
 19 ilçede 
çalışmalarını aralıksız sür-
düren ekipler, son bir ayda 
455 iş yeri ile zincir markette 
680 ürün hakkında haksız 
fiyat artışı denetim tutanağı 
düzenledi. Hazırlanan tuta-

naklar incelemenin 
yapılması için Ticaret İl 
Müdürlüğüne gönderildi. 
Ekipler ayrıca 1 yıl içerisinde 
zincir marketlere 352 bin 
719 TL ceza kesti. 

 
 SIKI DENETİME DEVAM 

 
 Ordu Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Dairesi 
ekipleri tarafından 2022 yılı 
boyunca 2 bin 100 market 
ve zincir marketlerde dene-
tim gerçekleştirildi. Bu 
zaman diliminde vatandaş-
lardan 28 bin 800 şikâyet 
alan ekipler bu şikâyetlerin 
630 adedi hakkında yasal 
işlem yaparak market ve 
zincir marketlere toplam 352 
bin 719 TL ceza kesti. 

Ordu Büyükşehir 
Belediyesi zabıta ekipleri, 
rutin incelemelerin yanında 
Alo 153 hattı üzerinden 
gelen şikâyetler ile ilgili de 
anlık denetimler 
gerçekleştiriyor.

Marketler mercek altında
icaret İl Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan çalışmalar kapsamında son 1 ayda 455 iş 
yeri ile zincir market, 2022 yılı içerisinde de 2 bin 100 iş yerinde denetim gerçekleştirildi. 

Beşiktaş Belediye-
si’ne İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Polisleri 
tarafından operasyon dü-
zenlendi. Yapılan opera-
syonda çok sayıda gözaltı 
kararı olurken, Ordulu eski 
Başkan Murat Hazinedar'ın 
operasyon kapsamında 
aranan isimler arasında 
olduğu öğrenildi. 

İstanbul Beşiktaş 
Belediyesi'nin eski başkanı, 
2 yardımcısı ve aktif zabıta 
memurlarının da bulunduğu 
17 şüpheliye yönelik İstan-
bul Emniyeti Mali Suçlarla 

Mücadele Şube Müdürlüğü 
Polisleri tarafından opera-
syon düzenlendi. Opera-
syon kapsamında 
aralarında Murat 
Hazinedar'ın da bulunduğu 
17 şüphelinin 
yakalanmasının 
hedeflendiği belirtildi. 

Aralarında 2 bele-
diye başkan yardımcısının 
da bulunduğu 16 şüpheli 
yakalandı. Beşiktaş Beledi-
yesi’nin eski başkanı Or-
dulu Murat Hazinedar'ın 
arandığı öğrenilirken, 
dosyanın 2016 yılına ait 

rüşvet, irtikap ve örgüt 
kurma suçlarıyla ilgili 
olduğu öğrenildi 

Operasyon Mali 
Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekiplerince 
gerçekleştirildi. Opera-
syonla sonuçalanan süreç, 
mülkiye müfettişlerinin 
çalışmalarıyla başladı. 
Müfettişlerin 2016 yılına ait 
soruşturma raporunu ad-
liyeye göndermesiyle, İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcı- 
lığı İstanbul Mali Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlü-
ğünü görevlendirdi.

Ordulu başkan aranıyor

Akkuş’ta imzalar atıldı
Akkuş’ta iş yeri ve konaklama 

ihtiyacının karşılanması amacıyla Akkuş 
Belediyesi tarafından hayata geçirilecek 
olan iş merkezi projesinde yüklenici 
firma ile imzalar atıldı. 

Proje kapsamında 24 tane 1+1, 
2+1 şeklinde daireler, 70 metre kare ile 
110 metre kare olacak şekilde de 12 iş 
yeri, kapalı otopark, kafeler ve restoran-
lar gibi alanlarda olacak. 

Akkuş Belediyesi tarafından 
yeni Devlet Hastanesi karşısında mülki-
yeti Akkuş Belediyesine ait olan 1700 
metrekarelik alana iş merkezi projesi 
yapılacak.  

İş merkezi projesinde ihale 
sürecinin tamamlanmasının ardından 
bugün Akkuş Belediye Başkanı İsa 
Demirci ve yüklenici firma sahibi proje-
nin sözleşmesini imzaladı. 1700 metre 
kare alana 5 katlı olarak inşa edilecek iş 
merkezi projesinde kapalı otopark, 12 iş 
yeri ve 24 daire bulunuyor. Yer tesliminin 
10 gün içinde yapılacağı projenin 2024 
yılında tamamlanması planlanıyor.  

Projenin hayata geçmesiyle 
Akkuş’taki iş yeri ve konaklama 
ihtiyacının karşılanmasına katkı 

sunulacağını belirten Akkuş Belediye 
Başkanı İsa Demirci, “ Bugün ilçemiz 
için önemli bir imzayı daha atmış bulu-
nuyoruz. Devlet hastanemizin 
karşısında mülkiyeti belediyemize ait 
olan alanda 5 katlı konut ve iş yeri proje-
mizin imzasını attık. Projemizde 24 tane 
1+1, 2+1 şeklinde daireler, 70 metre 
kare ile 110 metre kare olacak şekilde 
de 12 iş yeri olacak. Bunun haricinde iç-

erisinde kapalı otoparkı, kafeler ve re-
storanlar gibi alanlarda olacak. Yüklenici 
firma kısa bir süre içerisinde işe 
başlayacak ve 2023 yılının sonunda bir 
kısmını, 2024 yılının temmuz ayında ise 
projenin tamamını bitirecektir. İlçemizde 
önemli eksiklerin giderilmesine katkı su-
nacak olan bu projenin şimdiden 
Akkuş’umuza hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. 
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Millî Eğitim 
Bakanlığı’nın bir destek 
programı olan ücretsiz 
yemek hizmeti, Ordu’da da 
eğitimin tüm kademesindeki 
öğrencilere sağlanıyor. 

Ordu Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklama; 

“Millî Eğitim 
Bakanlığımız, 
öğrencilerimizin eğitime 
erişimini artırmak için sosyal 
politikalarla öğrencilerimizi 
desteklemeye devam et-
mektedir. Şartlı eğitim 
yardımından öğrenci 
burslarına, taşımalı 
eğitimden ücretsiz yemek 
imkânına, ücretsiz ders 
kitaplarından yardımcı kay-
naklara çok sayıda proje, 
kararlı bir şekilde 

uygulanmaktadır.  
Bakanlığımız, çok sayıda 
sosyal politikayla eğitimde 
fırsat eşitliğini güçlendir-
meye devam etmektedir. 

Öğrencilerimizin 
okul başarısının yanında, 
bedensel ve zihinsel 
gelişimlerini en iyi şekilde 
tamamlamaları için sağlıklı 
beslenmeleri çok önemli bir 
husustur. Bu kapsamda 
önemli bir destek programı 
olan ücretsiz yemek hizmeti, 
ilimizde eğitimin tüm ka-
demesindeki öğrencilerimize 
sağlanmaktadır. 

2022-2023 eğitim 
öğretim yılı taşımalı 
eğitimden faydalanan ve 
pansiyonlarda kalan tüm 
öğrencilerimiz ile bazı 
okullarımızda eğitim gören 

özel eğitim ve okul öncesi 
öğrencilerimiz ücretsiz 
yemek hizmetinden 
yararlanmaktadır. İlimiz 
genelinde taşımalı eğitim 
kapsamında 25 bin ve okul 
öncesi kademesinde 1000 
öğrencimiz haftanın 5 günü; 
pansiyonlarımızda kalan 5 
bin öğrencimiz ise haftanın 
7 günü ücretsiz yemek hiz-
metinden faydalanmaktadır. 

Öğrencilerimiz; 
taşımalı eğitim kapsamında 
bir öğün, pansiyonlarımızda 
ise sabah, öğle, akşam 
öğünü ve ara öğün olmak 
üzere toplam 4 öğün yemek 
hizmeti almaktadır. 
Bakanlığımızın 
öğrencilerimize sağladığı 
yemek hizmeti 
öğretmenevleri, pansiyonlu 

okullar ve meslek liselerimiz 
tarafından karşılanmaktadır. 
 

Lezzetler Usta Ellerden 
Çıkıyor   

 
Sağlığın temeli olan 

yeterli, dengeli beslenme 

amacıyla Bakanlığımızın 
öğrencilerimize sağladığı 
destek ile yemeklerimiz; 
özenle ve titizlikle 
hazırlanmaktadır. Yemekler 
ev yemeği tadında, temizlik 
ve hijyen koşulları göz 
önünde bulundurularak ve 
uygun şartlar sağlanarak 
hazırlanmaktadır. Aynı za-
manda Sağlık Bakanlığı, 
Tarım Bakanlığı ve Milli 
Eğitim Bakanlığımızın yasa, 
yönetmelik ve yönergeleri 
doğrultusunda yemeklerimi-
zin kontrolü yapılmaktadır.  

Büyükşehir Beledi-
yesi Ordu Anadolu İmam 
Hatip Lisesi pansiyonunda 
kalan öğrencilerimizi öğle 
yemeğinde ziyaret eden Mü-
dürümüz; "Öğrencilerimizin 
sağlıklı gelişimi ile birlikte iyi 
şartlarda eğitim alabilmeleri 
için beslenme ihtiyaçlarını 
karşılamaktayız. Bu kap-
samda önemli bir destek 
programı olan ücretsiz 
yemek hizmeti ilimizdeki 
eğitim kademelerinde 
öğrencilerimize 
sağlanmaktadır. 

Hazırlanan bu ye-
mekler gıda mühendisleri 
eşliğinde alanında uzman 
öğretmenlerimiz tarafından 

hijyenik ortamlarda 
hazırlanmaktadır. Gerekli 
numuneler alınarak ve 
denetimler zamanında 
yapılarak bu yemekler 
öğrencilerimize 
sunulmaktadır. Bu da ili-
mizde çok büyük bir mem-
nuniyetle karşılanmaktadır. 
Bu konuda emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum." dedi. 

Öğrenciler 
arasındaki başarı farklarını 
azaltmada okul öncesi 
eğitimin kritik bir öneme 
sahip olmasından dolayı 
Bakanlığımız, son bir yılda 
okul öncesi eğitime erişimi 
artırmaya odaklanmıştır. 
Okul öncesi dönem, 
yetişkinlik için temel 
oluşturan pek çok 
alışkanlığın geliştirildiği bir 
dönemdir. Bu dönemde ye-
terli ve dengeli beslenme 
kadar, iyi geliştirilmiş sağlıklı 
beslenme alışkanlıkları edin-
mek de çok önemlidir. 
Öğrencilerimizin sağlıklı bir 
okul öncesi dönem geçir-
mesi amacıyla 
Bakanlığımız, ücretsiz 
yemeği özellikle okul öncesi 
eğitim kademesinde de 
yaygınlaştırmayı hedefle-
mektedir.” denildi.

31 bin öğrenciye ücretsiz yemek
Millî Eğitim Bakanlığı’nın bir destek programı olan ücretsiz yemek  
hizmeti, Ordu’da da eğitimin tüm kademesindeki öğrencilere sağlanıyor. 

İyi günler yakın!
İyi Parti Ordu İl 

Başkanı Ekrem Şentürk, 
Ankara Genel Merkezdeki 
temasları sonrası yaptığı 
açıklamasında, “Partimizi 
Ordu’da ve ülkemizde ikti-
dara taşıyacağız. Az kaldı 
İyi Günler yakın” diye 
konuştu. 

İyi Parti Ordu İl 
Başkanı Ekrem Şentürk, 
Ankara temasları 
kapsamında İyi Parti 
Genel Merkezinde çeşitli 
ziyaretlerde bulundu. 

Siyasi İşler 
Başkanı Koray Aydın, İyi 
Parti Genel Sekreteri 
Uğur Poyraz ile Genel 
Başkan Yardımcısı Şenol 
Sunat’ı makamlarında zi-
yaret ederek ülke ve Ordu 
ile ilgili istişarede bu-
lundu. 

İyi Parti Ordu İL 
Başkanı Ekrem Şentürk, 
parti genel merkezinde 
yaptığı ziyaretlerle ilgili 

değerlendirmede buluna-
rak, “Parti genel merkezi-
mizde ülke gündemine 
dair önemli konularda 
görüş alışverişinde bulun-
duk. Sıcak ev sahipliği ve 
hoş sohbetlerinden dolayı 
Siyasi İşler Başkanımız 
sayın bakanımız sayın 
Koray Aydın’a, İyi Parti 

Genel Sekreterimiz sayın 
Uğur Poyraz’a ve Genel 
Başkan Yardımcımız 
sayın Şenol Sunat’a 
teşekkür ediyorum” dedi. 

2023 seçimlerine 
Ordu olarak hazır 
olduklarını ifade eden 
Başkan Şentürk, “Tüm 
teşkilatlarımızla seçimlere 

hazırız. Halkımızın İYİ-
’lere olan güvenini boşa 
çıkarmadan var gücü-
müzle çalışıyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı ve 
genel seçimlerde Parti-
mizi Ordu’da ve ülke-
mizde iktidara taşıya- 
cağız. Az kaldı İyi Günler 
yakın” diye konuştu.

Fatsa - Ordu ka-
rayolunda sürücüsünün 
direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu Tırın 
dorsesi yan refüje düştü. 

Ucuz atlatılan Kazada 
şans esesi ölen yada ya-
ralanan olmadı. Kaza 
maddi hasarlı olarak 
atlatıldı.

Kaza ucuz atlatıldı

Gurbetten acı haber

Ordulu inşaat ustası 
Mustafa Şeker, Ankara’da 
çalıştığı inşaatta düşerek 
hayatını kaybetti. 

Ünye Çınarlık Ma-
hallesi Güdükkuyu mevki-
sinde ikamet eden ve 
Ankara’da inşaat ustası ola-
rak çalışan Mustafa Şeker 

(50) çalıştığı inşaatta 
düşerek hayatını kaybetti. 

Mustafa Şeker’in 
cenazesi bugün Tekkiraz 
Mahallesi Koruklu mevki-
sinde öğle namazını mütea-
kiben kılınan cenaze nama- 
zının ardından aile kabris-
tan-lığına defnedildi.
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Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Mehmet Hilmi Güler, OSKİ 
Genel Müdürlüğü tarafından 
yaklaşık 13 milyon yatırımın 
yapıldığı Çaybaşı ilçesinde 
yeni projelerin hayata 
geçirileceğini söyledi. 

Ordu Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kanaliza-
syon İdaresi Genel 
Müdürlüğü (OSKİ), 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Mehmet Hilmi 
Güler’in göreve geldiği 
günden bu yana Ordu’nun 
su ve altyapı alanında 
yarınlarını garanti altına ala-
cak yatırımlar 
gerçekleştiriyor. 

7 gün 24 saat esaslı 
çalışma sürdüren OSKİ eki-
plerinin bu çalışmaları 
vatandaşlardan tam not 
alırken, yapılan yatırımlarla 
Ordu’nun geleceği garanti 

altına alınıyor. 
 

13 MİLYON TL’LİK YATI-
RIM YAPILDI 

 
 Geride bırakılan 3.5 
yıllık süreçte Çaybaşı ilçe-
sinde içme suyu ve kanali-
zasyon hatlarının inşa 

edildiğini söyleyen Başkan 
Hilmi Güler, “Çaybaşı ilçe-
mize 3,5 yıllık süre içinde 12 
milyon 646 bin TL’lik yatırım 
gerçekleştirerek 33 bin 
metre içme suyu hattı, 4 bin 
500 metre kanalizasyon 
hattı ve 3 adet içme suyu 
deposunu tamamlayarak 

vatandaşlarımızın hizmetine 
sunduk” dedi. 
 Ordu Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kanaliza-
syon İdaresi (OSKİ) Genel 
Müdürlüğü ekipleri Çaybaşı 
ilçesinde kesintisiz içme 
suyu sağlamak için 3 adet 
içme suyu deposunu ta-
mamlayarak vatandaşların 
hizmetine sundu. Gelecek 
yıllar için hazırlıklara 
şimdiden başlayan OSKİ 
2023 yılında ilçede 
yapılacak projeler için 
çalışmalara başladı. 
 

 2023 YILINDA YATIRIM-
LAR DEVAM EDECEK 

 
Ordu Büyükşehir 

Belediyesi Su ve Kanaliza-
syon İdaresi (OSKİ) Genel 
Müdürlüğü ekipleri Başkan 
Güler’in öncülüğünde 2023 
yılında Çaybaşı ilçesine yeni 
yatırımlar yaparak ilçenin alt 
ve üstyapıdaki sorunlarını 
kökten çözmeyi hedefliyor.

OSKİ’den 13 milyonluk yatırım

Ordu TOKİ kura 
çekilişi 15-16 Aralık'ta saat 
10:00'da başlıyor. Kuralar 
Altınordu İlçesi Recep Kara 
Spor Salonunda yapılacak. 

Kura çekimini canlı 
olarak izleyemeyecek olan 
kişiler ise çekiliş 
tamamlandıktan sonra TO-
Kİ’nin resmi internet adresi 
üzerinden sorgulama yapa-
bilecekler. Ordu sosyal 

konut için kura çekimleri 
10:00’da başlayacak. Ordu 
için TOKİ başvurusunda 
bulunanlar, canlı yayında 
açıklanan isim listesinden 
kendi isimlerinin çıkıp 
çıkmadığını takip edebiliyor. 
Başvuranlar ev sahibi ol-
maya hak kazanıp 
kazanmadıklarını “TOKİ 
sonuç sorgulama” 
ekranından ya da e-Dev-

let’e giriş yaparak “Kuralı 
Satış Projeleri İçin Kura So-
nucu Sorgulama” 
sayfasından öğrenebilir.  

Ordu’da 
Altınordu'da 1100, Ünye 
300, Fatsa 200, Gölköy 
100, Mesudiye 100, Çamaş 
80, Akkuş 59, Çaybaşı 53, 
Gürgentepe 47 olmak 
üzere 2 bin 50 konut 
yapılacak. (VİZYON)

Kura nerede çekilecek?

Türkiye’nin dört bir 
yanına 399 TL’den başlayan 
erken rezervasyon 
fırsatlarıyla uçun! 
AnadoluJet’in 399 TL’den 
başlayan avantajlı 
fiyatlarıyla yurt içi biletinizi 
hemen alın, eşsiz 
coğrafyası ve farklı kültürle-
riyle Türkiye’nin birbirinden 
güzel rotalarına en uygun fi-
yatlarla seyahat etme 
fırsatını yakalayın. 
Biletleme Tarihleri: 13 – 14 
Aralık 2022 
Uçuş Tarihleri: 26 Nisan – 
14 Haziran 2023 
 

Kural & Koşullar: 
 

13 - 14 Aralık 2022 tarihleri 
arasında alınacak biletler 
için geçerlidir. 
26 Nisan – 14 Haziran 2023 
tarihleri arasındaki uçuşlar 
için geçerlidir. 
Kampanya kapsamında 
web ve mobil uygulama 
üzerinden satın alınan bilet-
lerde tüm vergi ve harçlar 
dahil tek yön Standart pa-
kette 399 TL, ExtraJet pa-
kette 499 TL, KonforJet 
pakette 519 TL’den 
başlayan fiyatlar geçerli 
olacaktır. 
Kampanya kapsamında 
çağrı merkezleri, satış ofis-
leri ve acenteler üzerinden 
satın alınan biletlerde tüm 
vergi ve harçlar dahil tek 
yön Standart pakette 419 
TL, ExtraJet pakette 519 
TL, KonforJet pakette 539 
TL’den başlayan fiyatlar ge-
çerli olacaktır. 

Kampanya, Kuzey Kıbrıs 
hariç tüm yurt içi, tek yön, 
direkt uçuşları 
kapsamaktadır. 
Kampanya 52.400 koltuk 
sayısı ile sınırlıdır. 
Kampanya kapsamında 
Standart Paket ücret 
sınıfından alınan biletlerde 
değişiklik ve iptale izin veril-
mez. 
Kampanya grup 
rezervasyonları için geçerli 
değildir. 
Kampanya sadece Anado-
luJet tarafından 
gerçekleştirilen tarifeli sefer-
lerde geçerlidir, codeshare 
seferlerde ve Türk Hava 
Yolları uçuşlarında geçerli 
değildir. 
“Ekstra Koltuk” hizmetine ait 
seçimler kampanya 
kapsamı dışındadır. 
Kampanya tüm satış 
kanallarında geçerlidir. 
Sonradan biletleme 
yapılmak üzere rezervasyon 
ile sonlandırılan işlemlerde 
kampanya fiyatları geçerli 
değildir, rezervasyon ve bi-
letleme işlemi aynı anda 
yapılmalıdır. 
Satın alınan biletlerin iptal, 
iade ve değişiklik 
işlemlerinde orijinal bilet 
kuralları geçerlidir. 
Bu kampanya diğer kampa-
nya ve indirimlerle 
birleştirilemez. 
AnadoluJet, kampanya ile il-
gili kural ve koşulları, 
tanımları ve diğer bilgileri 
değiştirme ve herhangi bir 
zamanda teklifi iptal etme 
hakkını saklı tutar.(VİZYON) 

OGU’de dahil!
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         Ordu Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen Okul Sporları 
Badminton İl Birinciliği 
Müsabakaları sona erdi. 
         Gençlik ve Spor 

Bakanlığı Okul Sporları 
faaliyetleri kapsamında 
Büyükşehir Belediyesi İmam 
Hatip Anadolu Lisesi Spor 
Salonu'nda Badminton İl 
Birinciliği Müsabakaları 

gerçekleştirildi. 
         Yarışmalar sonucunda 
dereceye giren sporcuları 
tebrik eden Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Mustafa Genç, 
grup müsabakalarında 

sporculara ve öğretmenlere 
başarı dileklerini iletti. 
         2022-2023 Yılı Okul 
Sporları Badminton Genç 
Kızlar İl Birinciliğinde derec-
eye giren okullar; 
1-      Kumru Erçallar 
Anadolu Lisesi 
2-      Fatih Anadolu Lisesi 
3-      Fatsa Anadolu Lisesi 
4-      Fatsa Fen Lisesi 
         2022-2023 Yılı Okul 
Sporları Badminton Genç 
Erkekler İl Birinciliğinde 
dereceye giren okullar; 
1-      Ulubey Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
2-      Çamaş Türk Telekom 
ÇPL 
3-      Ordu Sosyal Bilimler 
Lisesi 
4-      Atatürk Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
(VİZYON)

İl birinciliği müsabakaları tamamlandı
          TFF 3.Lig’de 
mücadele eden Orduspor 
1967 A.Ş.’de son haftalar-
da attığı gollerle dikkat 
çeken isimlerden birisi 
olan Harun Özcan, sezo-
nun kalanında bir gol 
daha atması halinde kendi 
kariyer rekorunu kıracak 
ve kariyerinde bir sezonda 
en fazla gol attığı sezona 
ulaşacak. 
          Orduspor 1967 
A.Ş.’nin Spor Toto 1.Lig 
ekibi Eyüpspor’dan kiralık 
olarak kadrosuna kattığı 
forvet oyuncusu Harun 
Özcan, son haftalardaki 
performansı ile teknik 
heyetin yüzünü güldürüy-
or. Sezona kısır başlayan 
ve ligde ilk 5 haftada gol 
sevinci yaşayamayan 

Özcan, Ordu ekibi ile ilk 
golünü 6.hafta maçında 
23 Elazığ Futbol Kulübü 
karşısında atmıştı. 22 
yaşındaki forvet oyun-
cusu, forma giydiği son 
dört maçın tamamında ise 
gol atmayı başardı. 
(VİZYON) 

Kariyer rekoruna 1!
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