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   Geçen hafta, Fatsa Yeni Haber gazetesi ailesi olarak, biraderim Yavuz Selim Eser ile büyük
şehir belediye başkanı sayın Hilmi Güler’in özel kalem müdürü sevgili       Mehmet Altun
kardeşimizi ziyaret ettik...    Misafirperverliği ve samimi duyguları için Mehmet bey kardeşime
öncelikle ve özellikle teşekkür ediyorum...     Proğramımızda
olmamasına rağmen, özel kalem müdürü Mehmet bey kardeşim bu arada bize, büyük şehir
belediye başkanımız sayın Hilmi Güler ile de buluşma ve görüşme fırsatı sağladı... 
  Bu vesileyle, Hilmi Güler ile yirmi yıllık AKP iktidarı döneminde ilk kez bir araya gelerek kısa da
olsa sohbet etme fırsatım oldu... 
  Hilmi Güler’i ben, enerji bakanlığı döneminde başarılı projelere attığı imzalarla da bildiğimden,
belediye  başkanlığından daha çok, projeci ve uygulayıcı kimliği ile tanıyordum... 
  Düşüncelerimde yanılmadığımı,  yaptığımız kısa sohbetimizde masaya yatırdığı projelerde de
gördüm... 
  Sayın Güler, Ordu ilinin büyük şehir belediye başkanı olması sıfatının dışında, bu güzel ilimizin
tarım, hayvancılık, turizm ve deniz ticaretinde de gelişmesi adına çok zorlu bir misyon
üstlenerek, bu alanlarda da projeler geliştirip, insan yaşamına sunmaya çalışan, girişimci bir
uzman... 
  Ordu ilinin ekonomik girdisinin çıtasını yükseltmeye kararlı bir mühendis... 
  Ordu’lu vatandaşın ekonomik gelir seviyesini, hayata geçireceği projeler sayesinde
yükselterek, vatandaşı kaliteli  bir yaşam standartına ulaştırmak için çok özverili bir çaba
sarfeden, akıllı bir usta... 
  Sayın Güler’in hazırladığı projeleri zamanı geldiğinde ve hayata geçtiğinde kamuoyu ile
paylaşacağız... 
  Güler, sohbetimizde, partisinin içine yerleşmiş 
“ROL ÇALICILAR” 
dan da rahatsızlığını dile getirdi... 
 GÜLER; “Bu tür insanların,  zamanımızı kendi egoları adına çalmasından, halk ile iç içe olmayı
ihmal edebiliyoruz, halka dokunmayı ıskalayabiliyoruz, halkımızla birebir temas kurarak onlara
anlatacaklarımıza çoğu kez zaman ayıramıyoruz, hizmetlerimizi ve yapacaklarımızı tam
anlamıyla halkımıza anlatamıyoruz” diyerek, rol çalıcıların bundan böyle bir adım geride
durmaları gerektiğinin de altını çizdi... 
  Başkan Hilmi Güler, vizyonuyla, misyonunu Ordu ilinin gelişmesine adamış görünüyor... 
  GÜLER ; 
“PROJE HAZIRLAMAK ve HAZIRLANAN PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEK BİZİM İŞİMİZ 
“ diyor...
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