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Yerel idarelerin en önemli görevlerinden bir de, sorumlu olduğu coğrafyasında yaşayan
insanların sosyalleşmelerini sağlamaktır... Bunun için yeşil alanlar, parklar, bahçeler ve sosyal
alanlar yaparak, vatandaşın hizmetine sunmak, yerel idarenin (Belediye, Valilik) görevidir... 
Öte yandan kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da vatandaşın yararlanması için yapılan ve
yapılması planlanan altyapılar, vazgeçilmez önemli birer unsurlardır... 
Geçen haftalarda Fatsa / Ordu arası sahil şeridinden sevgili kızım, torunum (cennetim) ve eşim
ile bir gezi turu yaptık... 
Sahil şeridine özel mülkiyet sahipleri tarafından irili ufaklı, çay bahçeleri ve yeme içme yerleri
açılmış...
Vatandaşlar, bu yerlerde hafta sonu zamanlarını kendi şartlarına göre geçirerek mutlu
oluyorlar... 
Sosyalleşiyorlar... 
Ayrıca para harcıyorlar... 
Bölgenin en geniş alanlı, insanların da mutlu bir biçimde faydalandığı, zamanını çok güzel bir
şekilde geçireceği tarihi bir coğrafya, orta Karadeniz bölgesinin ve Ordu ilimizin gerçekten en
gözde bölgesi; 
“YASON BURNU...” 
Az ötesinde “HOYNAT ADASI” 
Ve, buralara yapılan ince ufak rötuşlar ve sosyal altyapı... 
Bu alanlar da , vatandaşın,  yüksek perdede ilgisini çekiyor... 
Büyükşehir belediye başkanımız sayın Hilmi Güler ile yaptığımız kısa görüşmede: “YASON
BURNU VE HOYNAT ADASI” için ne kadar önem veriliyorsa , ilimizin sahil kesiminde bulunan
bütün tarihi ve turistik güzelliklerine de aynı ölçüde önem veriyoruz... 
Hele, yayla turizmine açık ilçelerimizdeki güzelim yaylalarımıza da aynı hassasiyeti
gösteriyoruz... 
Güzel Ordu’muzu turizm alanında da dünya halkları ile buluşturuyoruz , bu konuda çok ciddi alt
yapı çalışmalarımız var, başarmaya gayret ediyoruz “ diyerek , sayın başkan Ordu için güzel
dileklerini dile getirmişti... 
Ekonomik girdi çıtasını her koşulda en önde tutan ve Ordu halkının refah düzeyini yükseltmek
için çaba sarfeden başkan sayın Hilmi Güler’in öngörüleri  ve projeleri dileriz ki somutlaşır ve
hayata geçer... 
Melet ırmağı ve Mesudiye üzerinden Karadeniz’i ve Ordu ilimizi Akdeniz ile buluşturan projede
imzası olan bir proje adamı için, başarı dileklerimi sunmak , bir gözlemci olarak görevim olmalı
diye düşünüyorum... 
Klasik bir söylem ama:
“Başarı , başaracağım diyenindir...!”
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