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Listeler açıklandı ... Ak parti de liste şaşırtmadı ... Şaşırtan Hamide Aydemir oldu... Dörde
oturdu ...  6
da 4 olurmu...!!!???
Olursa Hamide Ankara’ya meclise gider... 
Ergün bey, AKP Ordu’da iki yaparsa o da garanti...  
Ünye ve Ordu merkezden İyi yerlerde aday
göremedim ... 
Ünye’yi Numan bey istanbuldan temsil eder de , Ordu merkezi kim temsil edecek... 
Ordu merkezden aday göstermeyen Reis, sanıyorum Enver beye ince bir ayar geçti... 
şimdi stratejiler masa üstlerine yatırılıp , her yönden hesap edilerek uygulamaya konulacak...
Sevgili Hemşehrimiz Ziya bey’e Reis vefa borcunu ödedi... 
Bir iki dönem geri plana attı , Ziya beyi ve Ziya beyden ümit bekleyenleri üzdü ama, şimdi taşı
gediğine koydu... 
Ziya beye de başarılar diliyoruz ... Hemşehrimiz işin üstesinden mutlaka gelir... 
Siyasete uzak değil... Tecrübeli... 
Ak partide geri kalanlara da büyük bir geçmiş olsun demek istiyorum... 
CHP de Onur Çam’ın iki numarada olması Fatsa için iyi bir fırsattı... Olmadı ... 
Siyasette sabır çok önemli... 
Dr.Mustafa Adıgüzel CHP nin iki numarasına yerleştirildi... Ordu listesini büyük ölçüde kendisi
dizayn eden sayın Seyit Torun , Mustafa beye geçen dönemden kalma bir vefa borcu ödedi
bence...
İyi partide Yener yıldırım rüzgarı İyi eseceğe benziyor... Hemen arkasından Fatsa adayı
tertemiz bir isim Günay Karaağaç iki numarada ... Günay beyin beklediği oldu sanırım ... 
Ama çok çalışmak gerekiyor... 
MHP de Cemal Enginyurt zaten birinci sırada yürüyecek... 
Saadet partisi de elbet kendi tabanına sahip olmak için ve oylarını artırmak için adaylarıyla
birlikte Ordu ilinde bende varım diyecek... 
Ak Partinin Ordu merkezden ve Ünye’den aday göstermemesini fırsata çevirebilenler,
sürprizlerle karşılaşabilirler... 
Deneyimli bir iş adamı ve siyasetçi , buçuk hesabı da yaparak,  aday listelerinin açıklandığı
akşam bir tahmin yaptı ... 
“Bu şekliyle AKP Ordu’da şu an iki buçuk...” dedi... 
Ben bu bağlamda , bütün siyasi partilerin adaylarına bu satırlardan başarılar diliyorum ... 
Haydi hayırlısı...
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