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“ÇAYIN
OF’A KATKISI
300 MİLYON
LİRADIR”

O

f Trabzon’un diğer ilçelerinde olduğu
gibi engebeli araziye sahip bir ilçedir.
İlçede, tarımsal arazilerin sınırlı olması, sanayi tesislerinin bulunmaması,
başlıca diğer sektörlerin de gelişmemiş
olmasının sonucu olarak istihdam olanakları yetersiz kalmaktadır. Gelişime uygun
potansiyeli bulunan turizm sektörünün
ilçe ve il ekonomisine katkısının artırılması
amaçlı çalışmalar sürdürülmektedir.
İlçe ekonomisi büyük ölçüde tarımsal
üretime çaya dayalıdır. Tarımsal üretim,
ağırlıklı olarak, geleneksel aile tipi işletme
yapısı şeklinde görülür.

Yaş Çay Üretimi
İlçemizde yaklaşık 100.000 dekar arazide
çay üretimi yapılmaktadır. 1945 li yıllarda
başlayan yaş çay üretimi giderek geniş
alanlara yayılmıştır. Yılda üç sürgün hasadıyla İlçenin bugünkü yıllık yaş çay alımı
135.000-145.000 ton civarındadır. Yaklaşık
25-28 bin ton kuru çay elde edilmekte
ve bu miktardaki kuru çayın ekonomik
olarak getirisi olan gayrı safi hasılasının
ilçeye değeri 280-300 milyon dolayında
bulunmaktadır.
Of
İlçemizde
Çaykur’a ait 5
adet
fabrika
bulunmaktadır.
Bunun yanında
özel sektöre ait
8 adet çay fabrikası da üretim
yapmaktadır.
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Fındık Üretimi
Of İlçemizde fındık üretimi 3,8 bin dekar
alanda yapılmaktadır. Mevcut alanlardan
iklim şartlarına bağlı olarak 350-400 ton
fındık üretimi yapılmaktadır. 2018 yılında
iklim şartlarının uygun olmaması nedeni
ile 2019 yılı üretiminden tahminen %15 lik
bir düşüş söz konusu olup, yaklaşık 320350 ton civarında ürün elde (1kg fındık 1416,00TL) edilmiştir. Elde edilen ürün, parasal değeri yaklaşık 448 bin TL dir .
Sebze ve Meyve Üretimi
Tamamen doğa şartlarında yetiştirilen
sebze ve meyveciliğin Pazar değeri pek
bulunmamaktadır. Günlük tüketilir, ancak
her koşulda doğal olarak yetiştirilen kara
lahana önemli bir yer tutar. Son yıllarda ek
gelir getirici ürün olarak Kivi, Trabzon Hurması ve maviyemiş (Likaba) büyük yöneliş
olmaktadır. 2019 yılında kivide iklimsel
özelliklerden dolayı verim düşüklüğü ayrıca son yıllarda çay taban fiyatının yüksek olması çiftçilerimizin kivi bahçelerini
sökerek çaya yöneliş oluşmuş olup, yaklaşık 120 ton meyve üretimi sağlanmıştır.

Eyüp FIRAT

Of Kaymakamı

Kivi Ortalama 3-3,5 TL/Kg fiyat aralığında
seyretmektedir. 2019 yılı Kivi ürün girdisi İlçemiz çiftçilerine yaklaşık 350.000,00
TL’dir. İlçemizde 10 dekara yakın maviyemiş bahçesi tesis edilmiş olup, 2019
yılında yaklaşık 2 ton ürün elde edilmiş ve
yaklaşık 60.000,00TL gelir elde edilmiştir.
Hayvancılık
1 adet serbest sistemli tavuk işletmesi, 12
adet (10-20 B.Baş) süt sığırcılığı, 10 adet
(10-20 B.Baş) besi, 2 adet (20-49B.Baş)
besi ve 5 adet (20-49B.Baş) süt İşletmesi
bulunmaktadır.
İlçe ekonomisinde önemli yeri bulunan
hayvancılık, giderek azalan bir trend izlemektedir. Çay alanlarının mer’a, otlaklar,
fındık ve tarla arazileri aleyhine genişlemesi ve girdi maliyetlerinin bölgemizde
yüksek olması hayvancılığın gerilemesine
neden olmaktadır. Geniş yaylaların olmasına rağmen İlçemizdeki hayvan yetiştiriciliği son yıllarda hızlı bir şekilde düşüşe
geçmiştir. İlçemizde büyük ve küçükbaş
hayvancılık yanında arıcılık açısından
da son derece uygun koşullara sahiptir.
Arıcılık alanında da üreticilere, kamusal
imkanlar dahilinde teşvik
ve yönlendirme
desteği sağlanmaktadır.
İlçemizin
en
önemli
gelir
kaynağı çaydır.

“SANAYİ OLMADAN EKONOMİ,
EKONOMİ OLMADAN GELİŞME OLMAZ.”

Salim Salih SARIALİOĞLU

Of Belediye Başkanı

Başkan Sarıalioğlu Sanayi Esnafınının Sorunlarını Dinledi Solaklı Vadisi Hakkında Açıklamalarda Bulundu
Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu,
Sanayi esnafının sorunlarını yerinde inceledi.Sanayide işyerlerini ziyaret ederek
esnafların sıkıntılarını dinleyen Başkan
Sarıalioğlu, sanayi esnafına belediyeyi ilgilendiren konularda ve imkânlar ölçüsünde
ihtiyaç duydukları her türlü desteği verdiklerini söyledi.
Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu; “Sanayi esnafımızın işi gerçekten ağır.
Hepsine ayrı ayrı kolaylıklar diliyorum.
Arkadaşlarımız ile sohbet etme, sanayi esnafının sıkıntılarını dinleme fırsatı
bulduk. Belediye olarak her daim yanlarında olduğumuzu hatırlatmak isterim”
diye konuştu.Başkan Sarıalioğlu, “Sanayi
olmadan ekonomi, ekonomi olmadan
gelişme olmaz. Türk insanının misafirperver yüzü esnaflarımızda da mevcut. Yoğun
ve ağır iş tempolarına karşın güler yüzlerini eksik etmiyorlar. Şehrimiz için emek
veren, ter akıtan tüm esnaflarımızdan Allah razı olsun.” dedi.
Başkan Sarıalioğlu daha sonra Solaklı
Vadisi çalışmaları hakkında bilgi vererek
Solaklı Vadisinin Of’un prestij projesi ola-

cağını söyledi.
SOLAKLI VADİSİ OF’UN PRESTİJLİ PROJESİDİR
Of’a değer katacak olan Solaklı Vadisi’nda
çalışmalar devam ediyor.
OF İÇİN HEP BERABER CANLA BAŞLA
Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu,
çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü
söyledi. Solaklı Vadisi Projesi’nin Of’un
prestij projesi olacağını belirten Başkan
Sarıalioğlu, “Sokalı Vadisi Projesi son sürat
sonuçlanmaya doğru gidiyor. Burası aynı
zamanda Of’un prestij yaşam alanı olacak.
Of halkının rahatlıkla gelip piknik yapacağı,
dinleneceği bir yer olacak. Ben inanıyorum ki burası bitirildiğinde bölgede prestiji
örnek proje olacak” dedi.

daşlarımıza hizmet etmeye Of için devam
ediyoruz. Solaklı Vadisi Projesi’nin bunlardan birdir. Yeşil alan, spor alanları, yürüyüş
alanları gibi sosyal ve spor faaliyetlerinin
gerçekleştirilebileceği bir rekreasyon alanı proje içindedir.
Özellikle ilçe merkezimize yürüyüş mesafesindeki bu alan ile şehrimiz bir kent
parkına, şehir parkına kavuşacak ve
bisiklet yolu gibi alanlar halkımızın hizmetine sunulacak, bölge halkımız da daha
rahat nefes alacak. Bu projelerle Of’u
büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

ORTAK PAYDAMIZ OF İÇİN HEP BİRLİKTE
ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ
Projenin tamamlanması ile Of halkının
önemli bir esere kavuşacağının altını çizen Başkan Sarıalioğlu, “Vatandaşlarımızın
ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek
ana gayemiz. İlk günkü azim ve heyecanla
çalışmalarımıza Of’umuzun ileriye dönük
gelişmesi için bizler yeni projelerle vatan5

Of Ticaret ve Sanay Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal SARAL

“2,5 YAPRAKLI
YEŞİL ÇAY İÇİN
DÜNYA SIRAYA
GİRDİ”
Ö

zçay Tarımsal Kalkınma Koop. Türkiye’de ilk kez 2,5 yapraklı organik yeşil
çay üretti. Almanya’da düzenlenen
‘BrauBeviale” Fuarı’na Of’tan katılan Özçay,
ürettiği 2,5 yapraklı organik yeşil çay ile
Dünya İnovasyon Birinciliği ödülüne layık
görüldü. Dünya şimdi yeşil çay için sıraya
giriyor. İlgi büyük.Firma Genel Müdürü ve
Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal
Saral, bahçeden tek tek elle toplanan 2,5
yapraklı organik yeşil çayın çok zahmetli
bir aşamadan sonra işlenerek tek tek paketlendiğini söyledi.
Ürünün deneme üretiminden sonra Fransa’ya ihraç ettiklerini ifade eden Saral,
Türkiye’de ilk organik çay imalatı yapan
fabrikalardan biri olduklarını belirtti.

Türkiye’nin İlk Organik Yeşil Çayı
Saral, “Fabrikamız, Türkiye’de ilk organik
çay imalatı yapan fabrikalardan bir tanesi.
Organik yeşil çayı farklı nasıl değerlendiririz düşüncesiyle yola çıkarak bu ürünü
geliştirdik. Ürünümüz tamamıyla organik. Bahçelerden tek tek elle toplanan iki
buçuk yapraklı organik yeşil çayın işlenmesi sonucunda ortaya çıkan bir ürün.
Ürettiğimiz ürünü geçtiğimiz yıl yurtdışına
satma şansına sahip olduk. Şu anda iki
buçuk yapraklı organik yeşil çayı bütün
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dünyaya satıyoruz. Bu şekilde üretimini
ilk defa biz yaptık. Firmamızın almış olduğu organik ürün sertifikası tüm dünyada
akredite olmuş durumda. Ürün sertifikası
olduğu için hiç problemsiz Avrupa Birliği
ülkelerine, dünyanın her tarafına ABD’ye,
Japonya gibi ülkelere satma şansına sahibiz” dedi.

biri olan Japonya’dan bu ürüne yoğun talep geldiğine göre demek ki biz doğru yoldayız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ürettikleri yeşil
çayı tatmasını çok arzu ettiklerini ifade
eden Saral, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu
çayı tatmasını çok isteriz. İnşallah kendisine en kısa zamanda bu ürünü tattırabilme
Talebe Göre Kapasitemizi Arttıracağız şansına sahip oluruz diye düşünüyorum”
Şu anda dünyanın farklı ülkelerinden si- ifadelerini kullandı.
pariş aldıklarını ve bu siparişlerin daha
da yoğunlaşmasını beklediklerini belirten
Saral, “Başlangıçta ihracat için bu tarzda
bir düşünceyle yola çıktık ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirdik. Geçen seneki
üretimimizin tamamını sattık. Bunun haricinde yurt içinden de talepler gelmeye
başladı. Tek tek elle toplanan organik yeşil
çayı belli bir işlemden geçirerek bu hale
getiriyoruz. Kullanışı çok pratik. Sadece
sıcak su bardağı içerisine ürünü koyarak
organik yeşil çayın içimini elde etmiş oluyorsunuz. Yeşil çay sağlık için çok önemli.
Beklediğimizin üzerinde çok yoğun bir
talep gelmesi halinde kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. Bu yıl üretimimizi geçen
yıl ki üretimin 2-3 katı gibi bir rakama çıkaracağımızı düşünüyorum. Yeşil çayın
üretildiği ve en çok tüketildiği ülkelerden

“OSB’Yİ YATIRIM
PROGRAMINA ALDIK”

Ömer ÇAKIROĞLU

Of Belediyesi Meclis Üyesi

Ömer Çakıroğlu, Müjdeyİ Verdİ

O

f’u dışarıdan izleyenler gerçekleşen
yatırımlarla gelecekten umutlu olduklarını düşünüyorum.Ancak bunlar
yeterli değildir. Halk-belediye elele vererek
devam eden yatırımlarımızı tamamlamak
ve yeni yatırımlar için merkezi hükümet ile
ilişkilerimizi dahada geliştirmek istiyoruz.
İyidere Vadisi
Bunun için ilk olarak İyidere Vadisi’ne kurulacak OSB’yi yatırım programımız aldık.
OSB, gerek istihdamı arttırmak gerekse
ekonomik alanda gelişimini sağlamak adına en büyük projemizdir.
O.S.B 2021 Yatırım Programımızda
OSB yatırımını 2021-2022 yatırım planına
aldık. OSB’yi Of’un en önemli projesi olarak
görüyorum. Her alanda fayda sağlayacak
OSB, ihracat ve üretime de katkı sağlayacaktır.
Kıyıcık Vadisi
Bir diğer projemiz ise Kıyıcık Vadisi. İlçemiz merkezinde faaliyet gösteren sanayi
sitemizi bu alana taşıyacağız. Yaklaşık 80
dükkan kapasiteli. Dükkanlarımız 350 metre kare ve son derece modern mimari
olacak. Sanayi esnafımızın yanısıra bölgeye diğer esnaflarıda getireceğiz. Kıyıcık
sanayi sitemiz 2021 yatırım programına
alınmıştır.

Mevcut sanayi sitemizin yerini ise
rekreasyon alanı ilan edeceğiz.
Adalet Sarayı
2021 yılı Of’umuza Adalet Sarayını kazandıracağız. Of’umuzda Adalet Sarayımız
malesef yoktur. Buradan müjdeyi veriyorum. Adalet Sarayı’mızı Of’akazandıracağız.
Solaklı Vadi Projesi
Solaklı Vadi Projesini çok önemsiyoruz.
Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettiği
projeye gözümüz gibi bakıyoruz. Tamamlanması için bütün imkanlarımızı seferber
ettik. Vadi projesi Of’umuza yeni bir çehre
kazandıracak. Vadide durgun su ve kano
sporlarının yapılacağı 600 metre boyunda
60 metre genişliğinde spor alanı çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Vadinin sağ
ve sol kenarlarına rekreasyon çalışmaları
yapacağız. Böylece
proje bittiğinde 3
bölümden oluşan
projenin
1’inci
bölümü tamamlanmış olacaktır.
Of’umuz her
geçen gün daha da
güzelleşiyor
Açıklamalarıma
yine Solaklı Va-

disi ile devam etmek istiyorum. Şehir
merkezinde Solaklı deresinin sağ ve sol
kenarlarında dereye bakan tüm binaların
giydirmesini gerçekleştiriyoruz. Of bu haliyle nefes alacak. Solaklıya nezih görüntü
hediye edeceğiz. Burası bittikten sonra
diğer mahallelerimizi de bu projeye dahil
edeceğiz.
Sağlık Turizmine Yönelmemiz Şart
Bu noktada birazda turizmden bahsetmek
istiyorum. Biz Of’ta turizm anlayışını toptan
değiştirmemiz gerekiyor. Yani deniz turizmine, sağlık turizmine geçmemiz şart. İlimiz Trabzon’da dahi sağlık turizmi anlayışı
yoktur. Oysa dağlarımız, yaylalarımız, floramız sağlık turizmi için çok müsaittir. Bu
alana yatırım yapacak işadamlarımıbekliyoruz. Belediye olarak bunu destekliyoruz”.
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“GÜRCİSTAN
İsmet AYAZOĞLU

Dörtel Yemek LTD. ŞTİ. Genel Müdürü
Of TSO Meclis Başkan Yardımcısı

İ

smet Ayazoğlu, yemek sektöründe
faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, 2003 yılından bu yana Türkiye’nin
birçok ilinde ve yurtdışında birçok
ülkede bulunan kurum ve kuruluşlara
catering, toplu yemek üretim ve
dağıtım hizmeti verdiklerini açıkladı.
Ayazoğlu, “Dünyada sanayinin gelişmesi ile çalışan kesimin günlük yemek
ihtiyacını karşılamak ve zamandan
tasarruf sağlamak amacıyla hazır yemek fikri ortaya atıldı” tezini savunarak
“Sanayi kuruluşları, okullar, kamu kurum ve kuruluşları dışarıdan hazır yemek almayı karlı görmektedirler.
Türkiye’de Hazır Yemek Sektörü
Hızla Gelişiyor

istihdam sağladığını ve her yıl ortalama
yüzde 10-15 oranında büyüyen günde
toplam 22 milyon insana hizmet veren
bir sektör olarak karşımıza çıktığını ifade etti. Sektörün daha iyi olması için
devlet desteğine ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Ayazoğlu daha sonra şunları söyledi. “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de sanayileşmenin büyümesi
ile doğru orantılı olarak büyüyen bir
sektör halini alan hazır yemek sektörü,
özellikle son 15 yılda sektör çeşidini
genişleterek askeri kışlalar, hastaneler, okullar ve özel sektör tarafından
hizmet alımı önem kazanmaya başladı.
Dörtel Yemek olarak otomotivden
tekstile, kamu kurumlarından eğitim
kurumlarına kadar çok geniş bir yelBu da hazır yemek fabrikalarının ku- pazede yemek taleplerini karşılıyoruz.
rulmasına yol açmıştır. Türkiye’de yiye- Bütün sektörlerde risk olduğu gibi,
cek ve içecek pazarının tüm sektörler
arasında payı düşünülürse iktisadi anlamda önemi kolayca anlaşılır. Türkiye
sanayi gelirinin büyük bir kısmını gıda
sektörü oluşturmaktadır. Bu gelişme
ile sanayi kuruluşlarında, okullarda,
kamu kurum ve kuruluşlarda hazır
yemeğe olan talebi arttırmıştır” açıklamasını yaptı.İsmet Ayazoğlu ile hazır
yemek sektörünü konuştuk. Ayazoğlu, gelişen sektörün profilini çizerek,
Türkiye genelinde 4 bine yakın firmanın faaliyet gösterdiği hazır yemek
sektörünün, yıllık 7 milyar dolarlık iş
hacmiyle 4 yüz bin kişiye doğrudan, 1
milyon 500 bin kişiye de dolaylı olarak
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Of’u Gürcistan’da
Temsil ediyor.
hazır yemek sektöründe risk çok daha
fazladır. Çünkü hata yapma şansı yoktur. Yemek haricinde başka bir ürün
üretip satışa sunduğunuzda, eğer
hata oluşmuşsa rahatlıkla geri toplayabilme şansınız varken, hazır yemek
sektöründe bu mümkün değildir. En
ufak bir yanlış, tüketiciyi gıda zehirlenmesi, hatta daha kötü sonuçlarla karşı
karşıya bırakabilir”.
Bir Çok Meslek Grubuna İstihdam
Sağlıyor

Sektöre istihdam açısından değinen
Ayazoğlu, hazır yemek sektörünün
birçok meslek grubuna istihdam
sağladığına dikkati çekti. Meslek grupları, başta gıda mühendisi olmak
üzere diyetisyen, kimya mühendisi,
ziraat mühendisi, aşçıbaşı, aşçı, servis
elemanı olarak sıraladı. Bununla birlikte sektörün her yıl ortalama yüzde
10-15 civarında bir büyüme hızına sahip
olduğunu dile getiren Ayazoğlu, şöyle
devam etti.
İstihdamda 2. Sıraya Yerleşti
“Hazır yemek sektörü Türkiye’de
günde 20 milyon insana doğrudan ya
da dolaylı olarak hizmet vermektedir.
Ülke ekonomisi ve istihdam açısından
hizmet sektöründe istihdamda ikinci
sırada olan hazır yemek sanayii dikkat
çekmektedir.
Günümüzde artık pek çok firma kendi
bünyesinde yemek yaptırmak yerine,

‘ IN YEMEĞİ OF’TAN”
İlçenin tek ihracatçı firması Dörtel Yemek,
Dörtel Yemek Of’un ihracat şampiyonu.

sadece yemek üretmek amacı ile kurulan profesyonel şirketlerden yemek
satın alma yolunu seçmektedir. Bu
amaçla ülkemizde de sayıları gittikçe
artan yemek fabrikaları kurulmaya
başlanmıştır. Her Zaman İlk Tercih Olmayı HedefliyoruzDörtel Yemek LTD.ŞTİ.
Genel Müdürü İsmet Ayazoğlu, sektörde
birinci kalite ürün, hijyen kuralları ve
gıda güvenliğine uygun üretim, lezzet
ve seçkin sunum esaslarının yıllardır
değişmeyen prensipleri olduğuna değinerek sözlerini şöyle tamamladı. “Firma olarak dünya çapındaki endüstriyel ve teknolojik yeniliklerin gerisinde
kalmıyor, bunların ülke sektörüne
adaptasyonunu sağlamak için çaba
gösteriyoruz.Firmamız daima müşteri
memnuniyetini ön planda tutarak, disiplinden ödün vermeden çalışmalarını
sürdürmektedir. Gıda mühendislerimiz
tarafından sürekli denetlenen ürünlerimizle müşterilerimizin her zaman
ilk tercihi olmayı hedeflemekteyiz. ISO,
HACCP ve BRC şartlarına uygun kaliteli,
sağlıklı ve hijyen kurallarına uygun gıda
üretimi yapmaktayız. Amacımız, yüklenmiş olduğumuz sorumluluğun bilinciyle
kalite yönetimini en üst seviyede uygulamak ve konumumuzu daha ileriye
taşımaktır”.

Dörtel Yemek, tecrübeleri ve müşterilerinin
beklentileri doğrultusunda yemek çeşitlerini
sürekli zenginleştirmektedir.

ADRES
Cevizlidere Mah. 1236. Sokak
No:1/7 Balgat ANKARA

TELEFON & FAKS
+90 312 446 89 45
+90 312 447 57 78

WEB
info@dortelyemek.com
www.dortelyemek.com
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Ali Osman
Ulusoy

E. Hülya ULUSOY

Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Bşk

Ali Osman Ulusoy Şirketler Gurubu
Yönetim Kurulu Başkanı
E. Hülya Ulusoy,
‘KADINLA BAŞLAR DERNEĞİ’ni
kurarak faaliyetlerine bir yenisini
daha ekledi.

“TRABZON EKONOMİSİNDE
KADINI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

E

. Hülya Ulusoy, Trabzon’da kalıcı eser
bırakmak ve kadını güçlendirmek
amacıyla bir yıl önce Kadınla Başlar
Derneği’ni kurduklarını söyledi.
Bir yıl önce sekiz kişi ile kurdukları
derneğin üye sayısının bu günlerde yüzelliye ulaştığını belirten Başkan Ulusoy,
Newyork’tan, Ankara’dan, İzmir’den üyeleri
olan derneğe Of’lulardan da destek istedi.
Hülya Ulusoy, Türkiye’de kadınların iş hayatına katkılarının yüzde 20 lerde olduğuna dikkati çekerek; “Bu sayıyı mutlaka
arttırmalıyız. Gerek Trabzon’da gerekse
Türkiye’de güçlü işkadınlarımız var. Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden
işkadınlarımız var. Hepsi ve hepimiz
desteği hakediyoruz” dedi..
Hülya Ulusoy şöyle devam etti.
“Bölgenin her daim üreten ve çalışan
kadınlarının bir araya getirerek bir sosyal
ağ oluşturmak., birbirleri ile iletişimlerini
ve alışverişlerini sağlamak, bölge kadınına istihdam sağlarken çocuk eğitiminede
katkı sağlamak amacı ile 18 Mart 2019 tarihinde ‘Kadınla Başlar Derneği’ni kurduk.
Derneğimiz, girişimci kadınlarımızın güçlü
olması yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Kadının sadece ekonomik olarak değil her
alanda güçlenmesini istiyoruz. Kuruluşundan bu yana yerel ve ulusal ve uluslararası platformlarda kamu, özel sektör
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ve sivil toplum örgütlerimizle bu amaca
yönelik proje çalışmalarına ağırlık verdik.
Derneğimiz bu bağlamda, ana stratejiler
belirleyerek yoluna devam etme kararı
aldı. Bu kararlar ana başlıkları ile şunlardır.
1-Trabzon
ekonomisinde
kadını
güçlendirmek,
2- Önce Karadeniz sonra Türkiye kadınını
güçlendirmek,
3-Çocuk eğitimine katkıda bulunmak.
Trabzon’daki Çalışmalarımız
Kadınla Başlar Derneği ilk olarak 3 katlı
ikinci derece tarihi eser binayı kiralayarak,
her katında farklı bir organizasyon yapmayı amaçlamaktadır.Birinci katta çocuk
kütüphanesi ve kadın üretci sergisinin
yeralacağı evin ikinci katında ‘Sunay Akın
Oyuncak Müzesi’ açmayı hedefliyoruz. Sunay Akın beyefendi ile gerçekleştirdiğimiz
ikili görüşmelerde bize destek olacağını
ve böyle bir organizasyonda bulunmaktan
mutluluk duyacağını belirtmiştir.
Çalışmalarımızı bu yönde hızlandıracağız.
Başlattığımız çalışmalarda belediyemizde
de destek bekliyoruz.
Organizasyonlarımıza Destek Yağıyor
Bu kısa süre içinde birde kermes düzenledik. Yanı sıra Düzköy ilçemizde bir okulumuzu ziyaret ettik ve çocuklarınızı Tra-

bzon’da çeşitli etkinliklere katılmalarını
sağladık. Huzurevlerimizi ziyaret ettik.
Çeşitli konularda söyleşiler yaptık konuk
ağırladık. Anne ve çocuk etkinliklerinde
bulunduk. İnanılmaz güzel tepkiler aldık.
Bu tür organizasyonlarımıza önümüzde ki
günlerde yenilerini ekleyerek devam edeceğiz. Herkesi mutlu görmek bize yeterince haz veriyor.
Of’tan Destek Bekliyorum
Ben Of’luyum. İş dünyasında faaliyet
gösteren nice işkadınlarımız var. Tüm
kadınlarımıza destek olmak amacıyla
‘Kadınla Başlar Derneği’ ni kurdum. Önce
kendi memleketimden destek bekliyorum.
Sadece Of’tan değil. Türkiye’nin her yerinden destek bekliyorum. Of’tan daha fazla...
çünkü başkan Of’lu...Of’tan beklentim sadece işkadınlarından değil, içinde çalışma
aşkı taşıyan tüm evkadınlarını da bekliyorum. Çünkü; Hep birlikte kadınlarımız ve
çocuklarımız adına yapılacak çok işlerimiz
var.”

“YEREL EKONOMİYE ÜNİVERSİTE KATKISI “

Prof. Dr. İrfan ACAR

KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Dekanı

O

f Teknoloji Fakültesi yerel ekonomide
sosyal kurumu olup, bu kurum akademik ve idari personel, öğrenciler
ve tüzel kişiliği ile bulunduğu şehrin ekonomisini etkilediği gibi şehrin sosyal, kültürel,
siyasal, bilimsel ve fiziki çevresiyle devamlı
etkileşim halindedir. Eğer üniversitelerin
sosyal birlikteliğe, ekonomik büyümeye
katkıda bulunmaları isteniyorsa, üniversitelere daha fazla güç yüklenmelidir.
Güç şeffaflığı, şeffaflık ise dolaylı olarak
kaynakların daha etkin kullanımını sağlayacaktır. Kalite konusunda standartların
konulması ve değerlendirmenin daha
etkin ve objektif olması, yükseköğretim
kurumları arasında rekabeti getirecektir.
Burada önemli olan her açıdan eşit kurumlar arasındaki rekabettir. Bu noktada
kamunun gerekli altyapı desteğini tam
olarak yerine getirmesi önemlidir. Kaynakların etkin kullanıldığı, öğretim üyesi,
öğrenci ve eğitim kalitesinin yüksek olduğu yükseköğretim kurumları rekabetle
birlikte yerel ve ulusal ekonomiye daha
fazla katkı yapacaktır.

eğitim ve öğretim sürecinde yaptıkları
harcamalarla, ikinci olarak nitelikli işgücü
olarak üretim sürecine katıldıklarında yerel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmaktadırlar. Diğer yandan eğitim faaliyetleri
için kamu ve özel sektörün yaptığı harcamalarda yerel ve ulusal ekonomiye katkı
sağladığı unutulmamlıdır.
Fakülte Ve Of
Çağdaş eğitim ilkesini benimseyen
Fakültemiz, güçlü eğitim, uygulama ve
araştırma yetenekleriyle ileri seviyede teknolojik donatılara sahiptir.
Teknolojiyi üretebilen ve sanayinin
gelişmesine yön veren, sosyal imkanlara
sahip KTÜ Of Teknoloji Fakültesi aynı zamanda üniversite sanayi-işbirliğini hede-

fleyen,çözüm üreten akademik ve mesleki
kariyer yapmak isteyenlerin ilk adresidir.
Fakültemiz BM Gibi
KTÜ Of Teknoloji Fakültemiz faaliyet
gösterdiği bölümleri ve öğrenci dağılımı
ile adeta BM havası veriyor. Okulumuzda
4 ayrı bölümde toplam bin 200 civarında
öğrenci öğrenim görmektedir.
Öğrenim gören öğrencilerimizden 55 kişi
23 farkı ülkeden gelmektedir.
Bu en büyük gurur kaynağımızdır.
Fakültemizde aynı zamanda 24 ü idari olmak üzere toplam 63 personel ilçemizde
okumayı tercih eden bin 200 öğrenciye
eğitim hizmeti vermektedir.

Fakültenin Of Ekonomisine Katkıları
Fakültemiz hem Of ekonomisi hem de
ülke ekonomisi için en önemli tetikleyici
unsurdur. Aynı zamanda hem gelir/harcama akımları hem de istihdamla önemli
bir ekonomik birimdir. Bireyler ilk olarak
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“PERAKENDECiLiK
ZOR DURUMDA”
Marketlerin ve mağazaların el değiştirmesinde veya kepenk indirmelerinin başında
yatan en büyük etken karsızlık.

Hüseyin KARADENIZ
Kiler Gıda A.Ş Ceo’su

P

erakendecilik sektöründe karların
azaldığı bugün, giderlerini her zamankinden daha sıkı kontrol altında tutmak zorunda göründüğünü kaydeden Kiler
Gıda A.Ş Ceo’su Hüseyin Karadeniz, “Ancak
bu maliyet kontrolü, gider azaltımı adı altında kaliteden ödün vermek şeklinde olmamalıdır. Kalifiye elemandan kaçınmanın
karlılık üzerine etkisi, daha yüksek olabilir.
Lojistik giderleri sıkı bir şekilde kontrol altına alınmalıdır. Yüksek stok devir hızlarında ve düşük stokla çalışma alışkanlığı edinilmelidir. Mümkün olan her alanlarda dış
kaynak kullanımının sağlayacağı uzmanlık
ve maliyet azaltımından yararlanılmalı ve
bu yolla ana faaliyet alanına daha sağlıklı
bir şekilde odaklanılmalıdır” şeklinde
özetleyerek şöyle devam etti.
“Türkiye’de özellikle KOBİ’lerin düştüğü en
büyük hatalardan birinden kaçınarak finans yönetiminde uzmanlardan yararlanılmalıdır. Bu sıralananlar giderlerin azaltılması ve karlılığın kontrolü için gereklidir.

Müşteri Sadakati Arttırlmalıdır
Müşteri odaklı yaklaşım izleyerek, stratejik
pazarlama planının geliştirilmesi gereklidir. Alternatif satış kanallarından ve satış
geliştirme tekniklerinden yararlanma yeni
müşterilerin elde edilmesinde yararlı olacaktır. Aynı zamanda müşteri sadakatini
artırmak, internet ve sosyal medya etkin
bir şekilde kullanılmak, sağlıklı ve etkili bir
müşteri kazanmak demektir.
Gıda perakendecileri, kendilerini yalnız
işletmeler olarak görmek ve kazan-kaybet stratejisiyle hareket etmek yerine
içinde bulundukları değer zincirinin diğer
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ögeleriyle, stratejik ortaklıklar kurmalı ve ulaşmasıdır. Süreç bazı durumlarda öyle
kazan-kazan stratejisiyle hareket edebil- bir aşamaya gelmiştir ki birbirlerini kendilmenin yollarını aramalıdır.”
erinin bile inanamadığı şekilde kandıran
karşılıklı tarafların toplamda bir fayda
yaratamayıp şikayet ettikleri bir hale
Ciro Odaklanması Yerine Kar Odaklı
bürünmüştür. Bunu tam tersi bazı durumStrateji
Gıda perakendeciliği sektörünün finans, larda ise kazanç odaklı diyalog sayesinde
telekom sektörüne kıyasla daha zaman ciddi faydalar edilmiş haller de mevcuttur
yoğun ve daha az maaş üreten sektör ama diğerine göre çok daha azdır. Teolduğuna değinen Karadeniz, “Paralelinde mennim ikinci durumun hızlı bir şekilde
daha az eğitimli çalışan potansiyeline sa- çoğalarak hepimize ve sektöre daha fayhip, sektör tabiri yerinde ise daha alaylı bir dalı hale gelmesidir.
topluluktan oluşmaktadır. Daha sadık ve
çalışkan bir kitle yaratmaktadır” derken
Önce Oyuncular İyi Olacak
sözlerini şöyle tamamladı.
Önce oyuncular iyi olacak ki sonra sektör
“Ayrıca şu an için sektörde tedarikçi ve devamında ülkemiz daha iyi yerlere geletedarikçilerden mal temin eden peraken- bilsin. O yüzden acilen sadece ciro odakdecilerin rollerini iyi tanımlamaları gere- lanmayı bırakıp kar odaklı stratejiler üzekir. Tedarikçiler satış yaparken daha çok rinde karşılıklı yoğunlaşmalıyız. Bunun da
ciro odaklı olup perakendecilerin buna yapımında adalet ve rekabet bacaklarının
aldanmayıp sektörde uzun süreli oyuncu çok esaslı işletilmesi lazımdır, biz buna çok
olabilmeleri adına daha kar odaklı olma özen göstermekteyiz aksi çok satan ama
yönünde strateji geliştirmeleri lazım. Ben- batan işletmeler görmeye devam etmemim hayalim perakendeci tedarikçi diyalo- ize neden olacaktır”.
gunun sahtelikten çıkıp hakiki bir seviyeye

“MALİYET VE REKABET ARTTI
YEREL MARKETLER ZORDA”
indirim marketlerin, yerel marketlerin kâr
marjlarını baskıladığını belirten Akyüzlü,
“Asgari ücret artışı ek bir maliyet getirdi.
Ancak bizim asıl sıkıntımız düzensiz şekilde büyüyen indirim marketler” şeklinde
konuştu ve ekledi:“İndirim mağazalarının
işletme giderleri çok düşük. Bizim en
küçük marketimizde 20 kişi çalışırken, onlar birkaç kişi ile mağazayı yönetebiliyor.
İşletme giderlerimiz toplam maliyetlerimAhmet AKYÜZLÜ
izin yüzde 20’siyken, indirim mağazalarında
Kiler Gıda A.Ş Genel Koordinatörü
bunun yarısı. Yerel marketler rekabette
iler Gıda A.Ş Genel Koordinatörü zorlanırken indirim marketler hem pazar
Ahmet Akyüzlü, son beş yılda çok hızlı payımızdan alıyor, hem de kâr marjımızı
mağazalaşan yerel marketlerin ar- baskılıyor.”
tan maliyetler, indirim marketlerin yoğun
rekabeti ve düşen kâr marjları nedeniyle
Yatırımın Dönüş Süresi 5 Yıl
geleceki dönemde daha sınırlı büyüme Yerel marketlerde son beş yıldır görülen
kaydedeceğini söyledi.Perakende sek- hızlı mağazalaşmanın da yavaşladığını betöründe artan maliyetlerin yanı sıra, çok lirten Akyüzlü, “Hızlı mağazalaşma şu an
hızlı büyüyen ve sürekli pazar payı kazanan

K

Bölgesel olarak
faaliyet gösteren Kilpa
38 marketiyle marketçiliğin
liderliğini sürdürüyor.
doyum noktasında. Yerel marketler olarak
durağanlığa geçtik. Discount marketlerin
sayıları her geçen gün artıyor. Diğer yandan, mini gibi küçük formatlı mağazalarla sokak aralarına kadar girmeleri de bizi
olumsuz etkiliyor” diye konuştu.
Hızlı Şubeleşme Devri Kapandı
Kâr marjlarının gerilemesinden sonra yeni
şube açmak için banka kredisi kullanmanın mantıklı olmadığına değinen Ahmet
Akyüzlü, “Bu nedenle yatırımları özsermaye
ile çeviriyoruz. Bu da artık eskisi kadar hızlı
şubeleşmemizi mümkün kılmıyor” ifadesini
kullandı.
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Zühal AKYÜZLÜ

“KADINLARIN İŞ
HAYATINA KATILMALARI,
TÜRKIYE‘NİN
KALKINMASINI
HIZLANDIRIR”

Of Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı

K

adınların işgücüne katılımı ve istihdamı, sürdürülebilir kalkınmanın en
önemli unsurlarından biridir.
Gelişme, büyüme ve kalkınma bir ülkedeki
kadın girişimci, kadın istihdamı sayısıyla orantılıdır. Bunun için nüfusumuzun
yarısını oluşturan kadınların; bireysel ve
toplumsal olarak daha da güçlenmelerini
sağlamalıyız. Daha kaliteli eğitim almaları,
karar alma mekanizmalarındaki etkinliklerinin artırılması ve kadın girişimci sayısının
artırılması ülke olarak temel hedeflerimiz
arasında olmalıdır. Gerçekleştirilecek bu
hedefler ise sosyo-ekonomik büyüme ve
kalkınmayı da şüphesiz ki beraberinde getirecektir. TÜİK verileirne göre ülkemizde
kadın istihdamı oranının yüzde 28, kadınların işgücüne katılma oranını ise yüzde 32
olduğunu görüyoruz. Tarımsal faaliyetlerde bulunanlarda kayıt dışı çalışma oranı
yüzde 94 iken, tarım dışı faaliyetlerde bu
oran yüzde 24 dür. Bu durum, kayıt dışılığın
daha çok tarımsal faaliyetlerle uğraşanlarda, özellikle de ücretsiz aile işçilerinde
yoğunlaştığını göstermektedir.
Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça
İmkanlarda Artıyor
Kadınların istihdam alanındaki sorunlarını
şöyle özetleyebiliriz. Kadınların eğitim
düzeyi arttıkça, işgücüne katılım olanakları artmaktadır. İş piyasasında iş ve
mesleklerin “kadın işleri” ve “erkek işleri”
olarak ayrışıp toplumsal kabul görmesinden dolayı, kadınlar ancak geleneksel
kadın mesleklerinde yoğunlaşmakta, daha
düşük statülü ve ücretli işlerde çalışmaya
razı olmaktadırlar. Bu işler süreli ve geçici çalışmayı, sosyal güvencesizliği beraberinde getiriyor.
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Kadın Girişimciler Artıyor
Kadın girişimci sayısının ise son yıllarda
arttığını görmek, burada daha da fazlasını
yapabileceğimizin büyük bir göstergesidir.
Bu oranı arttırmak için kadın girişimciliğinin önünü açacak destek ve çalışmaların
ivedilikle gerçekleşmesi gerekmektedir.
Dijitalleşme ve teknolojinin kadın girişimciliğindeki rolü incelendiğinde ise; İnternetin yaygınlaşmasıyla giderek önem
kazanan iş modellerinin başında gelen
e-ticaret, kadın Tgirişimciler için de yeni
bir iş modeli haline gelmiştir.

tagram aracılığıyla satışa sunarak ticarete
atılan kadınların sayısı her geçen yıl artmaktadır. İnsanlar e-ticaret sayesinde
çalışma ortamlarını özgürce seçebilmektedir. Böylece Kendilerini özgürce ifade
edebildikleri ortamı yaratmış oluyorlar. El
emeği göz nuru ürünlerin, son yıllardaki
yeni satış noktası ise sermayeye ve reklama ihtiyaç duymayan sosyal medya kanalları olmuştur. Milyonlarca kişinin uğrak
noktası olan “pazar yerleri”, girişimciliğe
soyunan kadınlara da ticarete atılma imkanı sunmaktadır.
Ulusal Strateji Türkiye’yi Kalkındırır
Kadınların iş hayatına katılımını artırmak
El Emeği Göz Nuru Ürünlerinde
için ekonomik ve sosyal içerikli bir uluReklama İhtiyaç Yok
Yapılan araştırmaya göre, yalnızca Ins- sal strateji oluşturulması ise Türkiye‘nin
tagram kadın girişimci sayısını dört kat kalkınma ve büyüme sürecini hızlandıraarttırmıştır. Evlerinde ya da atölyelerinde caktır.
ürettikleri özel ürünleri Facebook ve Ins-

Of-Hayrat Derneği Başkanı Mustafa Saral, Of’un kalkınması için, “Tek Yol Turizmdir”

“TURİZM DÜNYA
EKONOMİSİNİ
BESLİYOR”

Mustafa SARAL

Of-Hayrat Dernek Başkanı

O

f-Hayrat Derneği Başkanı Mustafa
Saral, Of’un kalkınması için yolun,
Turizmden geçtiğini belirterek
turizmin dünya ekonomisini beslediğini
dile getirdi. İlçenin turizminden nasibini alamadığını belirten Başkan Saral,
öncelikle konaklama sorunun çözülmesi gerektiğine dikkati çekti. Sorunun
çözülmesiyle kapıların açılacağını belirten
Başkan Saral, “Of böylece turizmden
nasibini alacaktır” dedi.

vurguladı. Of-Hayrat Dernek Başkanı Mustafa Saral, ardından yapılacak kayak tesisi
ile kış turizminin taçlandırılacağını söyledi.
Saral şöyle devam etti.

sağlanmasını mümkündür.
Yollar iyileştirilip, komaklama sorunu
çözülüp kayak merkezi hayata geçirilirse
komşumuz Bayburt’unda projeden faydalanması için proje içine dahil edilmesi
bence şarttır. Böyle bir proje ilçemize
Derebaşı Virajları Korunmalı
çok önemli maddi – manevi imkanlar
“Belirttiğim 915 nolu karayolu üzerinde
bulunan Ataköy-Köknar-Karaçam ve Uzu- sağlayacaktır. Öncelikle istihdam. Bölgemizin ihtiyaç duyduğu en önemli ihtiyaç
ntarla, kış turizmi proje kapsamına giren
istihdamdır.
köylerimizdir. Bu bölge konaklama altyapısı ve pansiyonculuk gibi alanlarda da Turizm bölgemizin gelişimine katkı sağlayoldukça müsaittir. Doğal yapıyı bozmadan acağı gibi yeni geçim kapısı oluşturacaktır. Yayla turizmi ile sınırlı olan turizmimizi
Solaklı Kıymetli Değerimizdir
bölge topyekün turizme hazırlanmalıdır.
Of’un turizmden faydalanması için elinde Derebaşı mevkiinde bulunan dünyanın en 12 aya yayacaktır.
pek çok değeri bulunduğunu açıklayan
tehlikeli yolu seçilen turizm amaçlı yolun
Hükümet Desteği Mutlaka Alınmalı
Saral, Solaklı Vadisi’nin bunlardan biri old- da Karaçam köyüne kadar olan kısmının
Sonuç olarak bu alanda ki çalışmaların bir
uğunu dile getirdi. Vadinin imara açılarak acilen tamamlanması gerekmektedir.
önce tamamlanması şattır. Yapılacak her
özel ve tüzel kişilerin yatırım için harekete
Bayburt’da Projeye Dahil Edilmeli
türlü projede siyasilerimiz kükümetin de
geçeceğini belirten Saral, “Vadimizin
Mevcut yolun karayollarının planladığı gibi desteği ni mutlaka almalıdırlar”.
sınırları Çaykara ilçesine kadar uzanan
geniş bir bölgeyi içine almaktadır. Bu alan tünel girişine kadar iyileştirilmesi tünel
giriş bölgesinde bir teleferikle hayata
her türlü turizm aktivitesine müsaittir.
Yetkililerin bir an önce harekete geçmel- geçirilecek olan kayak merkezine ulaşımın
eri bekliyorum”dedi.

Kış Turizmi Değerlendirilmeli
İlçenin gelişmesi için özellikle kış turizmine ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat
çeken Başkan Mustafa Saral, aynı proje
içinde Dernekpazarı - Çaykara ve daha
sonra 915 nolu karayolu üzerinde bulunan
bütün köylerin bundan yararlanabileceğini
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“OF DEĞİŞİYOR”
Yüksel YAŞAR

Of Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

O

f, 43 bin nüfusu (2019) ile sıralamada Trabzon’un 4 ncü büyük ilçesi
konumunda olsa da Büyükşehir
olduktan sonra Ortahisar’ın merkez olduğunu düşünürsek Akçaabat’tan sonra
Trabzon’un 2 nci büyük, Doğu tarafındaki
ilçesidir. Hayrat, Çaykara ve Dernekpazarı
ilçelerini arkasına alan Of, bölgesel gücü
ile sadece Trabzon’un değil, ülkemizin
önde gelen önemli bir şehridir.
Hayatın Her Alanında OF
Of; Din, Siyaset, Bürokratik ve Ticari alanda
yetiştirdiği önemli değerleriyle ülke yönetiminde de her zaman söz sahibi olmayı
başarmıştır. Dini alanda yetiştirdiği önemli
değerleri Mehmet Rüştü Aşıkkıtlu Hocaefendi, Çalekli Dursun Efendi, Maraşlı
Hocalar ve Mahmut Ustaosmanoğlu gibi
çok sayıda din alimleriyle dini alanda ilim
yatağı olmayı başarmıştır Of.

Devlet Yönetiminde ki Oflular
Siyasi alanda; Adalet Bakanlığı yapmış Hikmet Sami Türk’üyle, Gençlik ve Spor Eski
Bakanı Suat Kılıç’ıyla, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ve 10 yıllık TOKİ Başkanlığı yapmış Erdoğan Bayraktarı’yla, adeta terörü
ülkemizin baş belası olmaktan çıkaran
bir dönem Demokrat Parti Genel Başkanlığı da yapmış olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’suyla, Bilim ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank’ıyla, Milletvekilleri Mehmet Çakıroğlu’su, Aşkın Asan’ı, Kemalettin

Göktaş’ı, Oktay Saral’ı, Zekeriya Birkan’ı ve
Sami Çakır’ıyla ülke siyasetine de yön vermeyi başarmıştır, başarmaya da devam
etmektedir.Bürokratik alanda da Of, Her
dönem ülke yönetimine önemli katkılar
sunmuştur. Hava Kuvvetleri Komutanı
Hasan Küçükakyüz Paşa, Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü ve Basın İlan Kurumu
Genel Müdürü Mehmet Atalay, eski Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral,
Zonguldak ve Bursa Eski Emniyet Müdürü
Osman Ak, İŞKUR Eski Genel Müdürü Cafer
Uzunkaya ve adını sayamadığımız yüzlerce
bürokratıyla Of’umuz
ülkemizi yönetmeye devam etmektedir.
Üniversitelerle Büyüyoruz
İki üniversiteye sahip Trabzon’un iki
üniversitesinin rektörleri de Oflu olması,
Of’un eğitim alanındaki farkını da ortaya koymaktadır. KTÜ’de Prof. Dr. Süleyman Baykal ve Trabzon Üniversitesi’nde
Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu rektör olarak
görev yapıyor.Of Teknoloji Fakültesi’nin
Dekanlığını da yineOf’lu bir isim Prof. Dr.
İrfan Acar yapmaktadır.Ticari alanda; Albayrak’ları Ulusoy’ları, Yeşilyurtları, Günaydın’ları, Yıldırım’ları, Aydıner’leri, Saral’ları,
Sarıalioğlu’ları, Çakıroğlu’ları, Ayazoğlu’ları,
Tellioğlu’ları ve sayamadığımız çok sayıda
iş insanımız, ilçemizin yanı sıra ülke ekonomisine de önemli katkılar sunmaktadırlar. Siyasi olarak her dönemde gücünü
etkili bir şekilde kullanmayı başaran Of,
hükümet desteğini de her dönemde almayı başarmıştır.

Sorunlarımız Var
Şehir olur da sorunu olmaz mı?
Elbette sorunları da vardır Of’un. Başta
işsizlik ve trafik olmak üzere önemli sorunlarımız da mevcuttur. Eskiden ailede
bir kişinin çalışması o aile için yeterliydi.
Son dönemlerde eşlerin de aile bütçesine katkı sunmak amacıyla iş talebinde
bulunması iş alanında daralmalara sebep
olmaya başladı.Özellikle üniversite eğitimi
almış işsiz genç sayımız arttırıyor.Sanayi
ve diğer esnafımızla yaptığımız ziyaret ve
sohbetlerde hemen hemen her kesimde
çalışana ihtiyaç duyulurken İŞKUR Projelerine yapılan yoğun başvurular, durumu
izah etmemizi zorlaştırıyor.

Teşekkürü Hakedenler
Of’umuzun siyasi, idari, bürokratik ve ticari alanında gelişmesine, büyümesine ve
daha kaliteli bir şehir olması için gecesini
gündüzüne katarak, yoğun mesai harcayarak, kafa yoran, katkı sağlayan başta
Of Kaymakamımız Sayın Eyüp Fırat’a Of
Belediye Başkanımız Sayın Salim Salih
Sarıalioğlu’na AK Parti Of İlçe Başkanımız
M.Hakan Terzioğlu’na Of TSO Başkanımız
Erdal Saral’a Of Teknoloji Fakültesi
Dekanımız Prof. Dr. İrfan Acar’a, Kamu
Devlet Yatırımları Tamamlandı
Kısa bir süre önce tamamlanan Hükümet ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerimKonağı, Emniyet Müdürlüğü ve SGK Hizmet ize, Of’un iş insanlarına ve esnaflarımıza
Binası’nın yanı sıra tamamlanma aşaması- Teşekkür Ediyorum…

Of Havadis Gazetesi

Sahibi
AHMET YAŞAR
Genel Yayın Yönetmeni

Yüksel YAŞAR
Editör

Şenol YOLCU
0 532 295 25 66
senolyolcu@gmail.com
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na gelen İlçe Stadyumu, İlçe Jandarma
Komutanlığı Hizmet Binası, Yeni Of Devlet
Hastanesi ve Solaklı Vadisi Rekreasyon
Projesi gibi önemli projeler, Of halkına
daha müreffeh ortamlar sunmaktadır ve
sunmaya devam edecektir.
Daha düne kadar stabilize yollarla ulaşım
sağlanan mahalle yolları, artık asfalt yollar
olarak konforlu bir hizmet sunmaktadır.

TEMSİLCİLİKLER
İSTANBUL

Sadullah DERVİŞOĞLU
0532 627 07 08
ANKARA

Ufuk HACIAHMETOĞLU
KOCAELİ
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“E- TİCARET
GELİŞİYOR”

İsmail Hakkı SOLAKLI

Of TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

olsa da biz düşük faiz, üretim ve ihracat ile
küresel ticarette yerimizi almaya devam
edeceğiz.
E-ticaret
Bunun için E-ticaret hizmetlerine daha
fazla önem vererek modern dünyada
ekonomi savaşlarında yerimizi almalıyız.
E-ticarete önem vermeliyiz. E-ticaret platformlarının yaygınlaşması ve blok zinciri
teknolojisinin ticari maliyetleri düşürmesi,
üç boyutlu baskı ve artan sınır ötesi üretim
süreçleri küresel değer zincirlerini kısaltmakta ve güçlendirmekte. Bu durum operasyonel riskleri azalttığından ticari akımlara olumlu yansıdığını görmemize engel
değildir. İçinde bulunduğumuz 2020 yılında
küresel ticaret oyunlarına yeni kuralların
eklenmesini bekleyebiliriz.

E-Ticaret’e Yönelmeliyiz
Dünya ekonomileri için zor bir sene geride
kaldı. Dünya 2019 yılında ticaret savaşları,
vekalet savaşları ile adından sokça sözettirdi. Türkiye bu girdaptan yara almadan
çıksada hafif bir iyileşme yaşadık. 2020’de
küresel ticaretin 2019’a göre nispeten
Çayın Katkısı 250 Milyon Lira
daha iyi olması ve yüzde 1,7 büyümesi
öngörülüyor. Yinede Türkiye yoluna emin Geldiğimiz 2020 yılında Of’un sanayisine
ekonomisine ve ticaretine baktğımızda bir
adımlarla ilerliyor.
Ticaret savaşları ihtimali rafa kalkmamış tek çayı görürüz. Çay, Of’un tek ekonomik

girdisini teşkil etmektedir.
Öyleki çay yoksa Of’ta hiç bir şey yoktur.
Çay, ne tarlada nede bardakta kalır.
Bizim için çok değerlidir. İlçemizde 20
ye yakın çay fabrikası vardır. Karadeniz
bölgesinde en fazla çay tarmının yapıldığı
yer Of’tur. Yapılan tarım sonrası ilçemizin
yıllık geliri yaklaşık 250 milyon liradır.
Ancak çay tarımında çarklar son yıllarda tersine dönmektedir. Çay toplayan
vatandaşlar bazı kişilerin önüne atılmaktadır. Bu bilerek yapılmaktadır. Devletin
uyguladığı kota sebebiyle çaylar köylünün
elinde kalmaktadır. Bence yetkililer yeni
ve farklı ürünlerle farklı projelerle vatandaşlarımızın önüne çıkmalıdırlar. Örneğin
hayvancılık bir proje olabilir.
Hayvancılık Teşvik Edilmeli
Vakit geç olmadan Ziraat Odası ve sivil
toplum örgütleri ortak bir çalışma yaparak hayvancılığı yeniden hayatımıza kazandırmalıdırlar.

17

“OF’UN ENERJİSİ TOTAL
OFSAR PETROL İLE GÜZEL...”

Y

oğun geçen 2019 yılını bitirip, bu
günlerde 2020’yi
karşılamanın
heyacanı yaşıyoruz. Bu heyecan ile
Total akaryakıt bayisi OFSAR PETROL

olarak her zaman müşteri memnuniyetini ve inovasyonu ön planda tutuyoruz. Bu
anlamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar
hakkında şunları söyleyebilirim. İlçemizi;
bu güne kadar Eurodisel, mobil ödeme,
ozonla hijyen, hatalı dolum önleme gibi
bir çok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle
tanıştırdık. Bu yenilikçi ve müşteri odaklı
çalışmalarımızın arkasında, Of insanının
hayat mücadelesini kolaylaştırma felsefesini benimsiyoruz. Of’a ve halkımıza hak
ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma
anlayışıyla çalışmalarımızı ilk günkü gibi
sürdürüyoruz.

Ofsar Petrol olarak bizde 7 gün 24 saat,
bütün hizmet birimleriyle (market dahil)
günde 3 vardiya esasında hizmet vermeye çalışıyoruz. Kaliteye önem veren,
müşteri memnuniyetine odaklanmış bir
istasyon işletmesiyiz.

Her Yerede Hijyen
Müşteri bilincinin geldiği nokta itibariyle
istasyon ya da marka tercihinde hijyen
tuvalet temizliği neredeyse kalite ve fiyat
kadar önem arz etmektedir. Bu bağlamda istasyonumuz, Market ürün çeşitliliği,
temiz tuvalet ve araç yıkama ünitesi ile hizmet sunarken, asıl amacımız
Piyasanın Taleplerine Cevap Veriyoruz halkımızın istasyonumuzdan beklentileEn iyi ürün sunma faaliyetlerimizin yanı rini en üst seviyede karşılamaktır.
sıra zaman zaman piyasa araştırmaTotal’ın Son İstasyonuyuz
ları için sahaya iniyor ve tüketicilerden
nasıl hizmet beklediklerini araştırıyoruz. İstasyonumuz, Türkiye’nin kuzeydeki
Yaptığımız araştırmalar ve sahadan en son Total bayisidir. Bu sorumlulukla
aldığımız geri bildirimler bize artık verdiğimiz hizmetleri Ofsar Petrol çatısı
tüketicilerin akaryakıt istasyonların- altında global düşünüp yerel anlamda en
dan beklentilerinin sadece kaliteli yakıt iyi hizmeti vermeyi görev edinerek sunile sınırlı olmadığı istasyonların günlük maya devam ediyoruz.
koşuşturmaları içinde ihtiyaçlarını 7 gün Aynı hizmet anlayışıyla, yeni yılda da her24 saat karşılayabilecekleri noktalar kese hayırlı işler temenni ederken bol
kazançlar diliyoruz.
olarak konumladıklarını gösteriyor.
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“BÖLÜMLÜ’NÜN
ÇAYI GÜZELDİR”
Solaklı vadisinden dağlara doğru git- mek, sevgi ile büyütmek gerekir. Topraktan baş kaldırdıklarında kendilerini size
tiğinizde sizleri Bölimlü karşılar.
teslim ederler. Onlara iyi bakmalı, sevgi
Yol boyunca çay toplayan yorgun insanları vermelisiniz. Filizleri büyüdüğünde vakit
gördüğünüzde selamlayın. Onlar sizin için geçirmeden toplamalısınız.Makas sesleri
Karadeniz in en güzel çay filizlerini topluy- sessizliğin böğrüne, böğrüne nüfuz edip
orlar. Yüzlerindeki sıcaklık, dudaklarındaki birbirine karıştığı zamanlar, sahillerde çay
tebessüm, yorgun olmadıklarının değil, toplama işleri bitmiş demektir. Dağların
aroması yüksek çay filizlerinin toplama
sevgi dolu olduklarının anlamını taşıyor.
Baharla başlayan çay dönemi, Bölümlü zamanı gelmiştir. Ülkemizin en kaliteli
sakinleri için telaşe dönemidir. Yağmur bölümlü çayının hasat zamanıdır şimdi.
demeden, güneş demeden, tan yeri
Kış biter karlar erir.
ağardığında havanın nasıl olduğuna aldırKarlar
eridiğinde,
çay ağaçlarının yorganı
madan yanika nın dik yamaçlarına yayılırlar. Atalarının, dedelerinin toprakları set, üzerlerinden kalkar ve yeniden doğa ile yüset işlediği ve büyük hayallerini gömdüğü zleşirler. Gövdeleri sağlık bulmuş, sağlıklı
bu çay bahçeleri torunlar içinde aynı an- filizler vermek için hazır olmuştur.
lamı taşıyor. Çay ağaçları naziktir. Çay Bu zamanlar Bölümlüye bahar gelir. Her
ağaçları yeni gelin gibidir. İtina göster- yer yeniden çiçeklerle dolar. Dur durak

Mustafa Yılmaz KAR
Çaysiad Genel Sekreteri

bilmeyen bahar yağmurları düşmeye
başlar. Kış boyunca güneşe hasret kalmış
çay ağaçları güneşi gördüğünde canlanır
ve insanlar için bu tertemiz dağ havasından en lezzetli aromalarını depolar.
Sağlıklı çayımızı içerken bölümlüyü hatırlayın.Bölümlü güzeldir, Bölümlü nün çayı
en güzeldir.
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“DURAKLAMA
DEVRİ BİTTİ”

Semih SARIALİOĞLU
Saral Emlak Sahibi

G

ayrimenkul sektöründe 20 yılı geride
bırakan Saral Gayrimenkul sahibi
Semih Sarıalioğlu, inşaat sektöründe
2018’in son çeyreğinde başlayan daralma
sürecinin geride kaldığını dile getirdi.
Ekonomideki iyileşmeler ve konut kredi

20

faizlerindeki düşüşlerle sektörde hareketliliğin yeniden başladığını belirten
Sarıalioğlu, “Türkiye’de konut talebi nüfus artışı, kentsel dönüşüm, demografik
değişim gibi sebepler ile artarak devam
ediyor. 2020 yılının ortalarından itibaren
sektörümüzün daha da ivme kazanacağını
ve istikrarlı büyümesini sürdüreceğine inanıyorum. 2020 yılı sonunda 500 bin adedi
yeni, 700 bin adedi ikinci el olmak üzere
yaklaşık 1 milyon 200 bin konut satışı
gerçekleşeceğini tahmin ediyorum.
Trabzon’daki bu rakam ise yaklaşık 15 bin
adet olacağını tahmin ediyorum.
Bu da yaklaşık 115 milyar dolarlık bir
büyüklüğü gösterir” diye konuştu.
Gayrimenkul sektörünün gelecek hedeflerine ulaşması için müteahhit sayısının
azalması gerektiğine dikkat çeken Semih
Sarıalioğlu, “Türkiye’de 430 bin müteahhit
var. Tüm Avrupa’da bu sayı 25 bini geçmiyor. Bunun için de müteahhit tanımının

gözden geçirilmesi gerekiyor” şeklinde
konuştu.
LÜKS KONUTTA STOK VAR
Stokların yüzde 70’ini lüks konutların
oluşturduğuna dikkat çeken Semih
Sarıalioğlu, “Stok sadece bu grup için var.
Yoksa ülkemizde hala bir konut açığı ve ihtiyacı var. Orta ve dar gelir grubuna yönelik
konut üretmek gerekiyor. Bu noktada bizi
ve alıcıyı zorlayan arsa konusu karşımıza çıkıyor. Konutun bedelini belirleyen ilk
faktör arsa bedeli. Yurtdışında arsa değeri
oranı yüzde 20-25’i geçmezken Türkiye’de
bu değer yüzde 50’nin altına düşmüyor.
Arsa bedeli yüksek olduğu için gerçek
konut ihtiyacı olan kesime yönelik proje
üretemiyoruz. Eğer arsa konusu regüle
edilebilirse, fiyatlandırma da yüzde 10-15
civarına oturtabilirse konut fiyatları da sosyal konut için normalleşir” diye konuştu.

Ahmet Onur, Of’ta
Turizmi Yazdı

Ahmet ONUR

“TURİZMDE BİR AYAĞIMIZ EKSİK”

O

f’un en önemli eksiklerden biri bana
göre bir türlü gerçekleşmeyen
turızmidir. Turizmde kasaba kültürü
taassubundan kurtulmamız gerekiyor.
Of’la Sürmene, Sürmene ile Araklı, Vakfıkebir ile Beşikdüzü, Trabzon ile Giresun,
Giresun ile Ordu, arasındaki anlamsız
önyargıların olmaması lazım. Havza anlayışının öne çıkması önemli.

yerli ve yabancı turistleri, bize yakışan
tavırla karşılamalıyız. Gelen turistin “yolunacak kaz olmadığını” anlatmalıyız. Turistlerin “veli nimet” olduğu bilincini yerleştirmeliyiz. Yetersiz tesislerimizle bir ayağımız
zaten eksik. Bu açığı kapatmamız gerek.
Yapımı devam otel inşaatları bir an evvel
bitirilmeli.

Of Görülmeden Geçilemez
Tesisleşme sorununu bitirdikten sonra Of
turizminde yeni sayfa açabiliriz.
Of insanıyla tarihi ve doğal güzellikleriyle tüm Türkiye’de gönülleri kazanmış bir
ilçedir. Karadeniz turlarında Of mutlaka vardır. Görülmeden gidilecek merkez
değildir. Ancak bu gune kadar yetersiz tesisleşmeden dotlayı gecelik konaklamalar
yapılamaktaydı. Oysa görülmeye değer bir
çok turizm merkezlerimiz vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralamak istiyorum.:
Hapsiyaş Köprüsü, Taşhanpazarı Camii,
Çakıroğlu İsmail Ağa Konağı, Pileki
Mağarası, Çağlayandere Şelalesi, Çamburnu Mesire Alanı, Of Festivalleri, Of’un Yöresel Yemekleri, Cos Dağı gibi bir çok tarihi
Turist Veli Nimettir
Hatayı düzeltmek zordur. Dikkat etmek ge- ve doğal güzellikleri vardır. Turizm yetkilirek. Devletin uygulamalarına yardımcı ol- lerine seslenmek istiyorum.
malıyız. Bunların yanı sıra Of’u ziyaret eden Herkesin gördüğü Of, işte karşınızda.

Plansızlık ve Yerleşim
Of’ta turizmi değerlendirmek istiyorsak;
çevre düzeni, tesisleşme ve ulaşım gibi
alternatiflerle plansız uygulamalara dikkat
çekmemiz gerekiyor. Plansız uygulamalar bölgeye orta ve uzun dönemde büyük
zararlar vereceğini bilmeliyiz. Bölgenin
altyapısını bozmamalıyız. Doğayı bozmak
bölgeye verilebilecek en büyük zarar demektir.Değerlendirmeleri “abartılı” bulanlar
olabilir. Ama herkesi elini vicdanına koyup
uzun soluklu geleceği düşündüğünde,
mevcut oluşumdan rahatsız olduğunu da
anlayacaktır.
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“TAŞI SANATLA
BULUŞTURUYORUZ”

N

BC Parke olarak her türlü yerleşim
alanlarında kullanılabilen, ekonomik
ve sağlıklı, doğa ile uyumlu, dayanıklı,
estetik uygulaması kolay çeşitli form,
ebat ve renklerde bordürler, parke taşları,
döşeme plakaları ve benzer malzemelerin
üretim uygulamalarını yapmaktayız.
Yaşadığımız çevre ile bütünleşen, doğa
ile iç içe olmayı seven beton altyapı elemanları, günümüzde peyzaj mimarisinin
ve inşaat sektörünün vazgeçilmez parçası
haline geldi. Kolay kullanımı, uzun ömrü ve
az masraflı oluşu, beton parke taşlarını
en ekonomik malzeme haline getirirken,
altyapı çalışmalarında zayiat vermeden
sökülerek tekrar kullanılabilir olması ned-

Neşat ÇAKIROĞLU

NBC Beton Yönetim Kurulu Başkanı
En Kaliteli Malzemeyi, En Ucuza
Üretiyoruz
eniyle en ekonomik kaplama elemanı unvanını elinde bulundurmaya devam ediyor. NBC BETON PARKE Şirket Müdürü Neşat
Çakıroğlu, müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını söyledi. Çakıroğlu, en kaliBölgenin İlk Tesisiyiz
NBC BETON PARKE, 1997 yılında beton teli malzemeyi en ucuza üretebilme adına
parke ve beton bordür taşı üretimine de ‘Prefabrik Beton Ürünleri’ imalatında en
başlayarak, şehirciliğin vazgeçilmez ana son teknoloji kabul edilen Tam Otomatik
ürünlerini bölgemize kazandırdı. Üretim- Beton Santrali ve Çok Katlı Tam Otomatik
lerimizi ‘TSE ve İmalata Yeterlilik Belgesi’ Beton Blok Makinesi ile üretim yaptıklarını
alarak kalitesini tescillendirdik. Bölgedeki ifade ederek, 8 saatte bin 300 metrekare
ilk TSE Belgesi’ne sahip olan firmamız, sek- beton parke taşı ve 8 bin adet bordür ürettiklerini ve bölgenin en büyük ve en modtörde yeniliklerle yoluna devam ediyor.
ern tesisi olma özelliğini ellerinde bulundurduklarını kaydetti.
Alman Teknolojisi Kullanıyoruz
Bu amaçlarımıza ulaşma yolunda yüksek
teknolojili Alman beton üretim makineleriyle üretimimizi sürdürürken, TSE ve ISO
9000 belgeleri alarak kalitemizi tescilledik.
Ayrıca gerek teknolojik ekipman, gerekse
yetişmiş uzman kadromuz ile firmamız kalitenin simgesi haline gelmiştir.”
Bölgenin İlk TSE Belgeli Kuruluşuyuz
Neşat Çakıroğlu, uzun yıllar her türlü doğa
şartlarına ve ağır yüke dayanan beton
parke taşlarının sağlamlığı ve uzun ömrü
nedeniyle herkes tarafından onaylandığını
ve daha fazla rağbet gördüğünü söyleyerek tercih meselesi olduğuna dikkat
çekti. Sıkıştırma ve vibrasyon etkisiyle,
betonda hava boşluğu minimum düzeye
indirildiğinden, suyun emme oranının
düşürüldüğünü ifade eden Çakıroğlu, bu
özelliğinden dolayı, malzemenin ömrüne
ve görüntüsüne en çok zarar veren tuzlar
ve kimyasal maddelerin zararlı etkileri
en aza indirdiklerini dile getirdi. Çakıroğlu bundan dolayı beton parke taşlarının
ömrü, asfalt ve yerinde dökme beton gibi
alternatif kaplama malzemelerine kıyasla
daha uzun olduğunu dile getirerek tamamen yerli hammaddelerle üretildiğini sözlerine ekledi.
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Sofia Garden Sahibi Genç İşdamı
Vahap Öztel,
Kalkınmanın Reçetesini Verdi

“TURİZM VE SANAYİ”
Vahap ÖZTEL

Sofia Garden Sahibi

O

f, bünyesinde bir çok değeri biriktirir.
Bunlardan biri de genç işletmeci Vahap Öztel.
Öztel, Of’un gelişmesi için Turizm ve sanayileşmeye dikkat çekerek “Sanayileşerek
kalkınmalıyız” dedi.

Sanayiye Odaklanmalıyız
“Turizmde belli bir çıtayı yakaladıktan sonra bir ayağımız eksik olan sanayileşmeye
için kollarımızı sıvayabiliriz. Çünkü sanayi,
bir başka argumanla taçlandırılırsa değerli
olur. Oda üretimdir.

kalkınmayı buradan başlatalım. Unutmayalım Organize sanayi bölgesi kurulursa
küçük ölçekli sanayiciler artar. Böylece
istihdam artar ve yerelde kalkınma
başlar.-Sanayileşen Of’u hayal etmek çok
uzakta değildir”.

Tesisleşme
Kalkınma için turizm, turizm içinse tesisleşmeye ağırlık verilmesi gerektiğine
değinen Öztel, ilçenin 12 ay turizm yapılabilecek imkanlardan faydalanması gerektiğini dile getirdi. Öztel, 2020 yılı turizm
haritasında Of’un yeri olmadığına dikkati
çekerek yerli ve yabanacı turisterin Of’u
transit yol olarak kullandıklarını vurguladı.
Yanlıştan dönülmesi gerektiğinin altınu
çizen Vahap Öztel, şöyle devam etti.“Of
her her şeyiyle dikkate alınması gereken ilçedir. Özellikle dağ ve yayla turizmi
açısından. Değerli yaylalarımız, denizimiz,
tarihi ve doğal güzelliklerimiz tartışılmaz
güzelliklere sahiptir. Buraları tanıtamadık.
Tanıtamadığımız içinde tur programlarında
yokuz.

Organize Bölgesi Şart
Dünyada üretmeden büyüyen ülke yoktur.
Üretirsek Of halkı-esnafı-tüccarı kazanır.
Halk kazanınca yeni yatırımcılar gelir.
Yatırımcı geldikçe büyüme başlar. Dünya devi Çin’i ele
alalım, üretimden
çekilsin karşımızda ne kalır. Bir hiç.
Bizde o yüzden
üretmeliyiz. Organize Sanayi Bölgesi o yüzden şarttır.
Üretmeliyiz. Üretirsek halk kazanır
esnaf-tüccar kazanır, tersine göç
başlar,
ihracat
başlar ve bölgede
Turizm Bacasız Sanayidir
çekim
bölgesi
Turizm bacasız sanayi olarak tanımlamak oluruz.
gerek. İlçemizde Yap – işlet - devret modeli
uygulamaya alınmalıdır. Erikbeli Yaylasında
Demir-Çelik
bunu gördük. Bizimde üzerinde projeler
Fabrikası
çizilmiş, herkesin bildiği Cos dağımız var. Bölgemizi hareBu bölge değerlendirebilir, hazırlaya- k e t l e n d i r e c e k
cağımız turizm master planıyla Of’u 12 ay üretim demir-çeturizm yapabilir hale getirebiliriz”.
lik
fabrikasıdır.
Demir-çelik inşaat
Ortadoğu Turizmi Karadeniz Bölgesektörünün
en
sinde Şekilleniyor
değerli ürünüdür.
Vahap Öztel, yerli turistin yanı sıra yabancı Kuralım
demir
turistlerinde Karadeniz bölgesini program- çelik fabrikasını,
larına aldıklarını ifade ederek “Bu fırsatı beraberinde fabkaçırmayalım” dedi.
rikayı besleyecek
Vahap Öztel şöyle devam etti.
diğer fabrikaları,
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İstanbul’da faliyetlerine devam ediyor.

“ŞENTÜRK İNŞAAT;
Volkan ŞENTÜRK

Şentürk İnşaat Genel Müdürü

S

por, hizmet ve toplu konut yapılarında
gerçekleştirdiği projelerle inşaat sektörüne adını altın harflerle yazdıran
Şentürk İnşaat, sektorde ‘Başarılı Ve Güvenilir Fırmalar’ arasına girmeyi başardı.
ŞİRKETİN Genel Müdürü Volkan Şentürk,
1960 yılında genel müteahhitlik firması
olarak kurulduklarını belirterek faaliyetinin başlangıcından bu yana büyük çaplı
ve yüksek teknoloji ürünü birçok proje ile
adını duyurduklarını belirtti.
Grubun Lokomotif Şirketi Şentürk İnş.Taah.
Tic.Ltd.Şti’nin 1999 yılında kurulduğunu ve
faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren
Şentürk, dünya’da ve Türkiye’de yaşanılan
ekonomik gelişmeler paralelinde kendini
yenileyen grubun merkezini 2012 yılında
İstanbul’a taşıdıklarını vurguladı.
Volkan Şentürk, süreç sonrasında Haker Grup Proje, Oftaş Gayrimenkul, Hakan
Şentürk İnş., Socobe Sarl ve Tecnic Contructision gibi yurt içi ve yurt dışında kurulan firmaları bünyesine kattıklarını vurgulayarak şöyle devam etti.
“Grubumuz kamu ve özel sektöre çeşitli
projeleri hayata geçirerek inşaat sektöründe başarılı ve güvenilir yer edinmiştir.
Grubumuz kamu sektöründe spor, hizmet,
toplu konut, eğitim, sağlık ve endüstriyel(sanayi) yapıları dışında, altyapı ve çevre
düzenleme işlerinide bünyesindeki tecrübeli teknik idari kadrosu ve sağlam finans
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OF’UN MEDARI
İFTİHARI OLDU”

yapısı ile kaliteli ve eksiksiz olarak yapmaktadır. Grubumuz yurt içinde bugüne
kadar yapmış ve yapmakta olduğu projelere büyütmek ve bunun yanında da yeni
projeler yapmak ve deneyimlerini uluslararası alana taşımak diğer bir hedefimizdir.
Bu hedef doğrultusunda grubumuz 2017
yılında Afrika kıtası Senegal’da betonda
ve altyapıda kullanılan agrega üretimi için
taş kırma ve eleme tesisi kurduk. Agrega
grubumuz aynı ülkede inşaat yapı malzemeleri tedarik ve satışı, özel proje(konut-residans-iş yeri) çalışmalarında bulunmaktadır.
Şentürk Grubun iş hayatına başladığı ilk
gündeki çalışma azmi ve şevkide bugün
de durmaksızın artmaktadır. Bitirmiş old-

uğumuz proje ve işlerden sonra aldığımız
tebrik ve övgüler her zaman bizim için
önemli bir güç karnesi olmuştur. Bu arzu
ile Şentürk Grup olarak gün geçtikçe yeni
projelere ve başarılara imza atmaya devam edecektir.
Bunları bir aile şirketi olarak başaran bizler, Of’umuzu İstanbul’da en üst düzeyde
temsil etmekten son derece mutuluyuz”.
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“DOĞAYLA
ARANIZDAKİ
ENGELLERİ
KALDIRIN”
İmdat OSMANLIOĞLU
Osmanlı Pen Yöneticisi

O

smanlı Pen Yöneticisi İmdat Osmanlıoğlu, 2008 yılından beri pvc
sektöründeki faaliyetlerine devam
ettiklerini belirtti. Geçen yıllar içerisinde
müşteri memnuniyeti ilkesi ile kaliteden ödün vermeden başarılı bir şekilde çalışarak sektörde rekabet ortamı
oluşturduklarını vurguladı.

kanadındna bakmamız gerek. Binalardaki
ısı kaybının yüzde 40’ı dışa bakan duvarlardan, yüzde 30’u pencerelerden, yüzde 17’si
dışa bakan dış kapı yada balkon kapılarından kaynaklanmaktadır. Bu durum da,
tasarruf sağlanacak en önemli yalıtım elemanı PVC Pencere ve Kapı sistemleridir.
Bunlarla birlikte PVC kapı ve Pencere
Sistemleri estetik görünüşlü, ısı ve ses
Osmanlı Pen olarak kurulduğumuz gün- yalıtımı elde eden ve mekâna uygun
den bugüne PVC pencere-kapı sektöründe çözümler sağlayan avantajlar sunmakmüşterilerimize koşulsuz müşteri mem- tadır. Bizde bunu Of için sonsuz imkanlarla
sunmaya gayret ediyoruz.
nuniyet ilkesi ile hizmet vermekteyiz.
Sektörde bilgi birikimi ve tecrübe önem
arzetmektedir. Bizde tecrübe, deneyim,
Cam Balkon:
bilgi birikimi ve kalite anlayışı ile; “Kaliteli Gün geçtikçe ağırlaşan iş ve yaşam koşulve Zamanında Ürün Teslimi” ve “Koşulsuz ları, artan stres, sürekli koşuşturmaca,
Müşteri Memnuniyeti” ilkesi ile çalışmak- günümüz insanının durup, nefes alacağı,
tayız.Kaliteli ürün ve kaliteli işçilik pren- kendine ait özel yaşam alanlarının değersibiyle çalışan firmamız, ekonomik fiyat- ini bir kat daha arttırırken binaların gitlandırma anlayışı ile müşterilerine uygun tikçe yükseldiği günümüzde, balkon ve
ve kaliteli hizmet sağlama anlayışındadır. teraslar insanlar için en önemli “nefes
Bu inançtan yola çıkarak inşaat sektörüne alma yeri” olarak
PVC doğrama, çelik kapı ve cam balkon düşünülüyor.
sektörlerinde Of halkına hizmet vermek- Bizde bu düşünteyiz.
eyle balkonlarınızı
yeniden dizyn ediPVC Doğrama:
20. yüzyılın son çeyreğinde hayatımı- yoruz.
za giren, pvc pencere ve kapı sistemleri
bugün tek alternatif olarak kullanılmakÇelik Kapıda
tadır. Pvc pencere kapı sistemlerinin ilk Yanıbaşınızdayız
yatırım maliyetleri, ahşap ve alüminyu- PVC ve Cam balkon
ma göre düşüktür. Bakım gerektirmez, faaliyetlerimizin
ömürleri binaların ekonomik ömürleri yanı sıra Çelik kapı
ile paraleldir. Bina ömürlerinin 40-50 yıl satışını bünyemize
arasında kabul edildiği düşünüldüğünde, katarak. A dan Z
birkaç yılda bir yapılması gereken bakı- ye tüm ihtiyaçların
ma ihtiyaç yoktur. Konuya birde enerji tek elden karşılan-
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masını sağladık. Ticarette Samimiyet,
Güven, Titizlik İlkeleri ile çıktığımız yolda
uzun yılların bize kattığı tecrübe ile kalite
standartlarımızı hep bir adım öteye taşıyarak müşterilerimize hep en sağlıklı ve
en kaliteli ürünleri sunmaya çalışıyoruz.
Artık kapı kapı dolaşmayı bırakın. Of’ta
kapılarınız Osmanlı Pen güvencesiyle
hizmetinizde. Çelik kapı Osmanlı Pen’den
alınır.
Of Herşeye Layıktır…
İnşaat sektöründe geçirdiğimiz başarılarla dolu 12 yıl bize çok şeyler kazandırdı.
Bizde şimdi Of’tan kazandığımızı Of için
harcıyoruz. PVC kapı-pencere, cam balkon
ve çelik kapı konularında Halkımıza en iyi
hizmeti vermek için çalışıyoruz.

“OF,
YATIRIMA
DOYACAK”

İdris HOLOĞLU

Holoğlu Petrol Ltd. Şti Yönetim Kurulu Başkanı

Of’un renkli isimlerinden İdris Holoğlu, Eskipazar ve Kıyıcık bölgelerinin gündeme
gelmesiyle Of’un yatırıma doyacağını ifade
ederek emeği geçenlere teşekkür etti.
Yukarda O.S.B aşşağıda küçük sanayi ile
Of’un artık doğuya doğru genişleyeceğini
ifade eden Holoğlu, şöyle devam etti.
Trabzon’un 2. Büyük İlçesiyiz
“Of, sanayisi, ekonomisi ve ticari yapısı
bakımından Trabzon’un ikinci büyük ilçesi
konumundadır.
Of’un bu konuma gelmesinde ticari yapısı,
Teknoloji Fakültesi ve çay bitkisinin katkısı

O.S.B Eskipazar’a
Of, artık kendi sınırları içinde sıkışmıştır.
Çözüm Eskipazar bölgesindedir. Eskipazar
bölgesi OSB’ye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bölge Karadeniz sahilinde düz
araziye sahip tek alandır. Tarımda gösterdiğimiz gelişmeyi sanayi ile taçlandırmalıyız. Diğer ilçelerimize baktığımızda
Akçaabat’ta, Arsin’de, Vakfıkebir’de, Beşikdüzünü’nde OSB lerde bacalar tütüyor.
Bizim neyimiz eksik?O.S.B ile Ekonomide
Etkin Rolümüz PekişecektirOSB’ler istihdama yaptığı katkıdan dolayı işsizliğin azaltır.
OSBler aynı zamanda yatırımcıları bölgemçok önemli ve büyüktür.
ize yönlendirerek bölgemizin kalkınma
Bu katkılarla Of gün geçtikçe gelişmekte
ve daha da büyümektedir. Büyümeyi bele- süreci hızlandırır. Dolayısı ile OSB’nin bölge
ekonomisinde etkin rolümüzü daha da
diyemizin açıkladığı projelerle söylemek
pekiştirecektir.OSB’nin yatırım programıistiyorum.
na alındığı biliyorum. Şimdi birlik olma
Küçük Sanayi Kıyıcık’a
zamanıdır. Of kalkınmaya başlayacak, Of’lu
Belediye; hazırladığı projeye göre Kıyıcık kazanacaktır. Hayırlı olsun.
bölgesinde kamulaştıracağı 400 dönüm
araziyi ilk etapta oto sanayi sitesine, galerYeni Of Doğuyor
icilere ve kargo şirketlerine tahsis edecek. Eskipazar ve Kıyıcık vadileri ticaret alAyrıca Jandarma, Adliye binası gibi kamu anları ilan edildikten sonra Of’un artık
yatırımları da aynı bölgeye gelecek. Biz doğuya doğru büyüdüğünü görüyoruz.
Kıyıcık bölgesinin yatırımlarla gelişmesi- Vadiler Of ekonomisine öncülük edecek
ni istiyoruz. Fakültenin bir bölümünün bu kadar güçlüdür. Bunu da biliyoruz. O halde
bölgeye kaydırılmasını istiyoruz. Of’un her zaman harekete geçme zamanıdır.
köşesi bizimdir. Ancak Çaykara yolu üzeri Of neyi bekliyor.”
çeşitli yatırımlara doymuş durumda. Şimdi
Kıyıcık ve Eskipazar bölgelerini kalkındırmak için hazırlanan projelere destek olma
zamanıdır.
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“TÜRK
ÇAYI
NEREYE
GİDİYOR ?”
Servet METE

Çaysiad Başkan Yardımcısı

1

937 De kurulmaya başlayan çay bahçeleri̇mi̇zi̇n üreti̇mi̇ni̇ artirmak adina yillar
sonra ki̇myasal gübre kullanimi i̇le toprak yapisini bozduğumuz gi̇bi̇ çayin organi̇k olma özelli̇ği̇ni̇ de kaybetti̇k.
1984 Yilindan sonra çayin özel sektöre
açilmasini çay kanunu i̇le destekleyemedi̇ği̇mi̇z i̇çi̇n ti̇cari̇ kaygilarla çayda i̇stenmeyen sonuçlar almaya başladik.
Bahçeleri̇n yapilarini düzeltme adina
yapilan budama çay alanlarinda yeteri̇ kadar veri̇m ve kali̇te artişi sağlayamadi.
Önceleri̇ elle 2,5 yaprak olarak toplanan çay zamanla makasla akabi̇nde de
otomati̇k maki̇nelerle toplanarak ürün kali̇tesi̇ne di̇kkat edi̇lmeden hasat edi̇ldi̇.
Çay sanayi̇ni̇n gerek kamu ve gerekse özel
sektör bölümünün kali̇tesi̇z hammadde
kullanarak kali̇teli̇ ürün elde etme şansi
yok denecek kadar azdir.
Çayda kali̇te ölçüsünü dünya çay sektörünü kontrol eden gruplarin ekstrat
olarak koyduğu bi̇r ortamda, bi̇zi̇m bu
ölçüyü referans alarak kali̇tesi̇z hammadde i̇le yaptiğimiz üreti̇mlerde ekstrat
değeri̇ yüksek çay üretmemi̇z zordur.
Türk çayının özelliklerini kendi halkımıza ve
gerekse dünya ya iyi anlatmamız gerekir.
Zirai ilaç kullanılmayan pestisit kalıntıları
olmayan, yüksek aromatik değerlere sahip
çayımızı ekstratla ölçmeye kalktığımızda (çay kodeksi de ekstratı ölçü almıştır)
çaya ekstrat veya gıda boyası katarak
bu değerleri yakalamak veya aşmak gibi
doğru olmayab bir davramış biçimi ile
karşılaşıyoruz. Bu kendi ayağımıza kurşun
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sıkmak gibi bir davranış biçimidir ve bir
kısır döngüdür.
Çaya dişardan bi̇r madde katmak tahşi̇ş
suçu i̇şlemekti̇r.
Bahçelerdeki̇ çay bi̇tki̇mi̇zi̇ düzeltmeyi̇p
tüketi̇m aşamasinda çaydan daha çok
dem alma adina çaya ektrat veya boya
katmamiz bi̇r kisirdöngü i̇çeri̇si̇nde çay
yeri̇ne gida boyasindan sicak i̇çecek tüketmeye doğru bi̇zi̇ götürür.
Dünyada ki̇şi̇ başina çay tüketi̇mi̇nde bi̇ri̇nci̇
olan ülkemi̇z üreti̇mde beşi̇nci̇ siradadir.
Bahçeleri̇mi̇zi̇n kali̇tesi̇ni̇ ve veri̇mi̇ni̇ artirmamiz i̇çi̇n, gereki̇rse yeni̇ çay bahçeleri̇ni̇ tarima açmamiz gerekmektedi̇r.
Veri̇m düşüklüğünü bahane edi̇p ekstrat
katarak tüketi̇mi̇ karşilamaya çaliştiğimizda, bahçeleri̇mi̇zi̇ tamamen kaybedebi̇li̇r,
artik çayimiz bi̇ze yetmi̇yor i̇thal edeli̇m
dendi̇ği̇nde i̇se kabul etmekten başka yapacak bi̇r şeyi̇mi̇z kalmaz.
Türkiye de yaklaşık 240-250 bin ton çay
üretilip tüketiliyor. Ve çayımız 18-35 kg/
tl arasında satılıyor. Ortalama 25 tl den
satıldığını var sayarsak yaklaşık 1 milyar
dolarlık bir pazar olduğunu görebiliriz.
Önümüzdeki yıllarda çay sektörünün geleceğinde tehlike olarak gördüğümüz bu
boşkukların düzeltilmesi için ne yapmamız
gerekiyor?
Çay tarım bakanlığı tarafından stratejik
ürün kategorisine alınan bir üründür.
A-çay kanunu acilen çıkartarak çay sektörünü bahçeden sanayi ye sanayiden
tüketime kadar her aşamasında plan-

lamamız gerekiyor.
B-kuru çay üretimi yapan sanayi kuruluşlarını bir standarda getirip türk çayı
tadını oluşturmamız gerekiyor.
C-türk çayının üstün özelliklerini çarpıcı
bir şekilde dünya ya tanıtmamız gerekiyor.
D-bahçelerimizi yeniden düzenleyerek kaliteli bitki türüne ulaşmamız gerekiyor.
Bahçeden başlarsak çayımızın bundan
sonraki yüz yılını garanti altına almak
için gerek çelikleme ve gerekse doku
kültürüyle fide yetiştirerek uzun soluklu
bir proje ile bahçelerin bozulan toprakları
da dahil iyileştirilmesi gerekmektedir.
Bu üzerinde durulması ve ayrıca bütün
paydaşların uzun süreli tartışması gereken bir konudur. Nasıl yapılması gerektiği
konusunda bizler de katkı vermeye hazırız.
Kaliteli hammadde olmadan kaliteli ürün
üretme şansımız yoktur. Sonuç olarak bölgemizin ekonomik ve sosyal yapısına çok
büyük katkılar veren çay üretimini kaybedersek başka bir tarımsal ürünle yerini
doldurmamız zor olur.
Bir devlet başkanına da rahatlıkla lkram
edebileceğimiz, yoldan gecip selam verene
de ikram edebileceğimiz çok geniş bir
tüketici yelpazesi olan bu değerli ürünün
bölgede gelişmesine vesile olan zihni derini de rahmetle anarak çayımızı koruyalım
savunalım zarar verenlere fırsat vermeyelim.

“KOOPERATİFLEŞME SİSTEMİNE
GEÇMEMİZ GEREK”

Y. Atilla SARIALİOĞLU

Of Esnaf ve Sanatkarlar Odası Bşk.

G

eçen yıllar içinde esnafımızı,
çiftçimizi, sanayicimizi zor durumada bırakan nedenler ne yazık ki bu
günde devam etmektedir.
Üretim yapmadan , banka kartlarıyla
borçlanarak geçirdiğimiz yıllarda ekonomik yapımız durgunluğa girmiş, karaya
oturmuştur. AVM’ler sarmalında toplumumuzun sigortası olan, yanlarında
çalıştırdıkları ile istihdam yaratan esnaflarımızın sayısı barışa tetik çeker gibi hızla
erimiş, erimeye devam etmektedir.
Genel anlamda 500 milyar dolar borcun
yanında ödemekle yükümlü olduğumuz
kısa vadeli borçları çevirmek için kaynak
bulamıyor, uluslarüstü sermayesi olan
tefecilerden para alarak günü kurtarmaya
çalışıyoruz. Devletin 1930’lu yıllardan meydana getirdiği üretim yapan kuruluşlar,
birtakım yandaş rantçılara yok pahasına
satılarak elden çıkarılmıştır. Şu anda tarihin en yüksek işsizliğini yaşamaktayız.
Son zamanlarda umarsız, çaresiz kalan
ailelerin intahar vakalarını izlemekteyiz.
Yeni hazırlanmış olan bütçe şimdiden 100
milyar açık vermiştir. Elektrik, doğalgaz
daha nice madde üzerinde yapılmış zamlar yağmur gibi insanların üzerine yağmış,
yağmaya devam etmektedir. İşsizliğin zirveye çıktığı bu ortamda satın alma gücü
bitme noktasına geldiği için önce esnaflarımız kepenk kapatmakta, arz, talep
dengesi zayıflamış sanayicimiz de geleceğini göremediği için yatırım yapmak
şöyle dursun, işçilere yol vererek iflasını

istemektedir. Yıllarca önce söylediğimiz
gibi et, süt konbinaları satılmış bir ortamda hayvan yetiştiricilerimiz tefeci piyasanın eline düşerek devreden çıkmaktadır.
Siyasi erk, çiftçilerimizi destekleyecek
yerde Meksika’dan inek, bizden çok daha
küçük olan ülkelerden tarım maddeleri
ithal ederek yerli üreticimizi çaresiz bir
duruma sürüklemektedir. 1995 yılı Çiller
zamanında Gümrük Birliği’ne bir marifetmiş gibi tek taraflı olarak girdiğimiz için,
yabancı sermaye iç pazarımızı ele geçirmiş
, yerli üreticilerimiz de fabrikalarını kapatmış veya yabancı sermayeye yok pahasına satmıştır. Çiftçilerimiz kırsal kesimde
vaktiyle % 40 insanımızı istihdam ediyordu.Tarımdan elde edilen gelirlerle sanayi
mamulleri satın alındığı gerçeği göz ardı
edilmektedir. Tek taraflı Gümrük Birliği’ne

giriş, yıllarca önceden yaptığımız uyarılarda olduğu gibi ülkemizi yüzmilyarlarca
zarara sokmuştur. Bu kadar zararlardan
sonra şimdi Gümrük Birliği’nin olumsuzluğu dile getirilmeye başlanmıştır. 12 Eylül
1980 darbesi o zamanki tarım yasasının
üzerinden silindir gibi geçmiştir.O tarihten
sonra kırsal kesimdeki tarım giderek gerilemiş, insanlar aç kalmamak için barışa
tetik çeker gibi şehirlerin varoşlarına zorunlu olarak göç etmişlerdir. Tarımdaki
bu sarmaldan kurtulmak için, planlı bir
ekonomiyle Avrupa’da olduğu gibi, kooperatifleşme sistemine girerek üretmek zorundayız. Satılan ürünlerin üzerine devamlı
zam yaparak işin içinden çıkamayacağımız
bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır.
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“OF’TA YENİ
OLUŞTURMALIYIZ”

Sabahattin AĞIRMAN

Of Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi

D

oğu Karadeniz’de son yıllarda artan turist talebini karşılamak için turizme yönelik
yatırımlara hız verilmeli.

Doğu Karadeniz’e son yıllarda başta Ortadoğu’dan
olmak üzere çeşitli ülkelerden yılda 5 milyon
dolayında yerli ve yabancı turist geliyor. Bölgenin,
özellikle yaz aylarında yoğunlaşan ilgiyi karşılayamaz hale geldiğini ifade eden Of Ticaret Ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Ağırman,
Yeşil Yol’un da bitirilmesiyle ilginin daha da artacağı öngördüğünü belirtti.
Artık alternatif yeni yer arayışları başlamalı.
Uzungöl
Ağırman, başta Of ilçesi olmak üzere Uzungöl
örneği araştırmaların hızlandırılması gerektiğini
söyleyerek, Uzungöl benzeri tabiat merkezlerinin
oluşturulması gerektiğini dile getirdi.
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TURİZM
MERKEZLERİ
Ağırman:
“Bize emanet olarak kalan topraklarımıza gerektiği gibi bakacak vede
bölgede korumacılık yapılarak bölgeye nasıl turist çekerizin hesabını
yaptmamız gerek. Bunun da bütüncül
bir bakış açısıyla mümkün olacağını
düşünüyorum. Herkes elini taşın altına
koymalıdır” dedi.
Trabzon cazibe merkezi
Trabzon bölgenin cazibe merkezi olduğunu savunan Sabahattin Ağırman,
sözlerini şöyle sürdürdü. “Son yıllarda
bölgemizin turizm potansiyelleriyle her
geçen gün çekim merkezi olma yolunda güçleniyor. İlçemiz için bir vizyon
oluşturmamız gerek. İlçemizde turistlerin kalacağı yer yok. Otel yok.
Uzungöl turizm merkezi
Çaykara ilçesine 20 kilometre me-

safede bin 250 metre yükseklikte yer
alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu
Karadeniz’in gözde turizm merkezi
olan Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. İstiyoruz ki
bu alanda tur düzenleyen firmaların
ilçemizi de programlarına dahil ederek ziyaretçilerin en azından 2-3 gün
Of’da kalmalarını sağlanmalıdır. Yaklaşık 500 bin metrekare alana sahip
olan göl, alabalık ve sazan balığına ev
sahipliği yapıyor. Uzungöl’ün 10 kilometre güneyinde üç bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları’nda, Balıklıgöl
çevresinde ise ziyaretçiler yürüyüş
yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında
yaban hayatını izleyebiliyorlar. Biz bunlardan yoksun kalıyoruz. Beklentimiz
işadamlarımızdan ilçemizde turizm
yatırımlarına ağırlık vermeleridir.”.

OF UZUNGÖL
Petrol Ürünleri Gıda İnş.
Taah. Nak. Turizm ve Tic. Ltd. Şti.

Tel:0 462 771 71 11 - Fax: 0482 771 71 10 - Gsm: 0533 202 555 16
İrfanlı Mah. H.M.B. Ulusoy Cad. No:114/A Of /TRABZON
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“OF’TA TARIM”

Osman BAYKAL
Ziraat Mühendisi

Kimyasal Gübreden Vazgeçmeliyiz
Of’ta tarımı ele alacak olursak tarım
ürünleri içerisinde ticari katkıya sahip
ürün olarak en önemli sırayı Çay almaktadır.
Kivi,fındık vb tarım ürünlerinin çok fazla
bir ekonomik değeri olmadığı görülmektedir. Öyle ki yılda yaklaşık olarak 250 bin
ile 300 bin ton arasında çay hasadı yapılmakta ve bu çay 5 devlet işletmesi ve 15
adet özel işletme ile işlenip kuru çaya
dönüştürülmektedir. Bu kadar büyük tarım
arazisine ve tonaja sahip olan çay bitkisi
maalesef üretici tarafından bakarsak
yeterli miktarda değeri görmemektedir.
Öyleki çay tarım arazileri bölünme yolu ile
küçük arazi yapılarına dönüşmüş bu şekilde olması sebebi ile yarıcılık sistemi ön
plana çıkmaktadır.Bölgemizde ekonomik
öneme sahip çay bitkisinin yarınını ele almak gerekmektedir.

çay bahçelerinin sökülüp çelikle üretimi
sağlanılmış bitki fidanlarının yerlerine
dikilmesi ile bölgemizdeki çayın ömrünü
uzatmış olacağız. Ayrıca çay tarımında
kullanılan kimyasal gübre toprak yapısının
asitik yapı oluşmasına sebeb olmaktadır.
Kullanılan kimyasal gübreden kademeli olarak vazgeçilmeli ve organik tarım
süreci başlatılarak toprağın ve bölgemizin
geleceği garanti altına alınmalıdır. Organik gübre ile sadece organik tarım olmayacağını düşünürsek taşımalı olarak da
gübre getirmek zor bir durum olması sebebi ile tarım ile hayvancılığı barıştırarak
hayvancılık ile ilgili yatırımlar yapılmalı.
Çay Bahçelerinde Ricania Simulans Tehlikesi” Bölgemizde özellikle çay bitkisinde
önemli verim ve kalite kayıplarına sebeb
olan bölgemizde vampir kelebek olarak
adlandırılan kelebeğin populasyonu her
geçen yıl artmaktadır. Öyleki 2019 yılında
bölgemizde kar yağışının olmaması kışı
Kimyasal Gübreden Kademeli Olarak yumurta döneminde geçiren kelebeğin
Vazgeçmeliyiz
populasyonunun artmasına büyük etken
Çay bahçeleri ekonomik ömrünü tamam- olmuştur. Haliyle 2020 yılında daha fazla
ladıkları için yeterli kalitede ve rekoltede yumurta koyulacağı düşünülse kimyasal
ürün alınmamaktadır. Bu sebepten dolayı mücadele olmaması karşısında kültürel
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önlemler daha da önem kazanmaktadır.
Kışı yumurta döneminde geçirdiği için
zararlının bir yıl önceden yoğun olarak
bulunduğu bahçelerin kenarlarına, budanmış çayların kurumuş gövdelerine daha
çok yumurta bıraktığı göz önüne alınırsa yumurta bıraktığı bitkiler, mayıs ayına
kadar temizlenmeli ve imha edilmelidir.
Ayrıca çay budama artıkları da bahçeden
uzaklaştırılarak yok edilmelidir. Nimflerin; iklim şartlarına göre yumurtadan çıkış
zamanının değişmekle beraber, genellikle mayıs ayından itibaren yumurtadan
çıktıklarını düşünürsek nimf çıkışından
önce zararlı ile bulaşık alanlarda, mekanik
mücadele ile yumurta bırakılmış olan bitkilerin veya dalların imhasının, zararlının
yoğunluğunu azaltacaktır.

ORTAK GELECEĞİMİZ İÇİN
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

Rekortmenler
Ödüllendirildi
2017 Yılı Of ilçesinde en yüksek
vergi beyan eden vergi mükellefleri
düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.
Buna göre yüksek düzeyde vergi
ödeyen kurumlar ve gelir vergisi
rekortmenleri şunlar.
Gelir Vergisi Rekortmenleri
Selahattin Sağlam
Mehmet Kalemci
Kemalettin Göktaş
Sadettin Saka
Nermin Telemen
Kurumlar Vergisi Rekortmenleri
Gürçay Gıda San. Ve Nakliyat
Kiler Gıda Maddedleri Ticaret A.Ş
Şentürk İnşaat Taah. Müh.
Sedef Plastik Doğrama İnş. Taah.
Çakıroğlu Petrol Ürün. San Tic Ltd Şti.
Ulusoy Petrol Ürünleri Tic. İnş. Taah
Kalemci Teknik Yapı İnş.
Ofpet Petrol Ürün.Gıda İnş.
Of Uzungöl Petrol Ürünleri Taah

“Başka Bir Turizm Sadece Mümkün Değil, İhtiyaçta”

S

ürdürülebilir turizm bölgesel ve yerel
ekonomik kalkınmada önemli bir araç
olarak kullanılmalıdır. Ayrıca, yerleşik
turizm sürdürülebilir bir anlayışla uygulanmalı ve turizm girişimleri desteklenmelidir.
Sürdürülebilir turizm, çevresel ve
kültürel değerlerin korunması
konusunda
hassasiyetlerin
tüm dünyada her geçen gün
artmasının doğal sonucu
olarak ön plana çıkan bir
kavramdır.
Sürdürülebilir turizm, turistler kadar ev
sahibi toplulukların da ihtiyaçlarını gözeterek çevresel, sosyal ve kültürel değerlerin korunmasını ve
bu sayede ekonomik olarak da kısa vadeli
değil kalıcı bir fayda sağlamayı amaçlayan
bir turizm yaklaşımı olarak tanımlanıyor.
Yetkililer, turizmde rekabeti artırmak, turizm politikalarını sürdürülebilir bir turizm
yaklaşımıyla şekillendirmek, sürdürülebilir
iş modellerini benimsemek ve geliştirmek,
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına
ulaşmak için sürdürülebilir turizmi bir araç

olarak teşvik etmek üzere girşimlerde
bulunuyorlar.
Yöresel aktörlere düşen görev, Sürdürülebilir turizm için öncü organizasyon olan
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
ile iş birliği içinde olmaktır. Turizm sektörünü sürdürülebilir
bakış açısına dönüştürmektir. Sürdürülebilir turizm, bir
turizm türü değil bir politika geliştirme ve uygulama
prensibi olmalıdır.
Of, sürdürülebilir turizmde
yeni kapıların açılacağı imajı
veriyor. Amaç sosyal, ekonomik
ve ekolojik adalet temelinde, turizmin yerel ekonomik kalkınmaya odaklanmasıdır.
Sürdürülebilir turizm kavramı kapsamında, turizmin çevreye olan negatif etkisini
en aza indirgemek, yöre halkının kültürel
haklarına, yaşam döngüsüne, mutfağına, el
sanatlarına gelenek ve göreneklerine saygılı bir model oluşturmak öncelikli olmalıdır.

“OF’UN GÜNDEMİ
MİLLET BAHÇESİ”
Of’ta yapılmasına karar verilen “Millet
Bahçesi” için bölgede faaliyet gösteren
esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme
toplantısı yapıldı.
Kaymakamlıkta yapılan toplantıya;
Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Of Belediye
Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Of Belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri, siyasi
parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu
temsilcileri, projeden etkilenen çok sayıda
esnaf katıldı.
Kaymakam Fırat: Şehrimiz Nefes
Alacak
Toplantının açılış konuşmasını Of Kaymakamı Eyüp Fırat yaptı. Kaymakam
Fırat konuşmasında, “ Hepinizin malumu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
yayımlanarak ilçemizde “Millet Bahçesi
ve Kentsel Dönüşüm” yapılacak. Sizleri

çağırarak olayla ilgili karşılıklı istişare ve
değerlendirme yapmak istedik. Temenni
ediyoruz ki en az mağduriyetle şehrimize
nefes aldıracak bir çalışma olur” dedi.
Belediye Başkanı Sarıalioğlu: Her
Doğum Sancılı Olur
Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da yaptığı açıklamada, “ 2004 yılından
beri tartışılan ve hep ötelenen bir proje
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle acil
koduyla yürürlüğe girdi. Samimiyetle
söylemek gerekirse zaman konusu
gerçekten bizim için de çok acil oldu. Bu
karardan geri dönüş yok. Bundan sonra
ne yapabiliriz ona bakmalıyız. Her doğum
sancılı olur. Bizim hiç kimseye garezimiz
yok. Hepinizi Allah için seviyorum. Her şey
daha yaşanılabilir Of içindir.” sözleriyle
duygularını belirtti.

Esnaflar: Millet Bahçesi Sahilde
Yapılsın
Daha sonra esnaflar söz alarak mağduriyetlerini dile getirdiler. Esnaf temsilcisi; “
Ülkemizin bu kadar zor günlerden geçtiği
dönemde Of’ta Millet Bahçesinin yapılmasını anlamakta zorluk çekiyoruz. İlle de
Millet Bahçesi yapılmak isteniyorsa sahilde yapılsın, eski terminalin bulunduğu alanda, sahil dolgu alnında yapılsın. Yıkılmak
istenen yer eski Of’un olduğu yerdir. Of’un
tarihini yok ettiğimizin bilincinde olmalıyız.
Onlarca yıl burada esnaflık yaptık. Şimdi
alınan bir kararla buradan çıkmamız adeta muhacir olmamız isteniyor. Biz esnaflar olarak bölgenin kentsel dönüşümüne
hiçbir itirazımız yok. Lakin bunca esnafı
yerlerinden yurtlarından edecek Millet
Bahçesi kararından dönülmesini bekliyoruz.” diyerek düşüncelerini ifade etti.
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“TÜRKİYE’NİN

ARASINA
S

on yıllarda gelişen yöresel ürünler sektörüne hızlı adımlarla giren
Ofsüt’ün ünü Of’un dışına taşındı.
Ofsüt Ltd. Şti Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Ustaosmanoğlu, şirketin 1990 yılında
Trabzon’un Of ilçesinde, başta tereyağı ve
peynir olmak üzere, yöresel ürünler toptan
satış, ve pazarlama firmasını kurduklarını
belirterek 2000 li yıllarda perakende sektörüne yönelik yatırım kararı aldıklarını dile
getirdi. Aynı zamanda ürün çeşitlerini arttırdıklarını ifade eden Ustaosmanoğlu, Organik yayla tereyağı, Köy tereyağı, Kuymak,
mıhlama peyniri, Tulum peyniri, Orjinal anzer balı, Saf kestane balı, Yayla çiçek balı ve
tüm Karadeniz yöresel köy ürünlerini doğal
olarak konseplerine kattıklarını vurguladı.
Markamızı Tescil Ettirdik
Ofsüt’ün marka patentini tescilleyip, Ofsüt
markası adı altında Karadeniz bölgesinin en büyük en modern yöresel ürünler
toptan ve perakende satış mağazamızı
kurduklarını ifade eden Bahattin Ustaosmanoğlu, gerek istihdam ve gerekse ürünlerin pazarlanması için yatırımlara devam
ettiklerini söyledi.

Bahattin USTAOSMANOĞLU

Ofsüt Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı
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SAYILI FİRMALARI

GİRECEĞİZ”
Ofsüt’te Artık Durmak Yok

İstanbul’daki yatırımlar hakkında bilgi veren Bahattin Ustaosmanoğlu, “Ticaretin başkenti
İstanbul’un avrupa yakasında,
bölge müdürlüğümüzü kurarak,
İstanbul’un çeşitli ilçelerine bayilik ve franchise vererek ulusal
marka olma yönünde ilerlemekteyiz” dedi. Ustaosmanoğlu,
önümüzdeki aylarda yeni projeler
ve yeni yatırımlarla Türkiyedeki sayılı firmalar arasına girmeyi
hedeflediklerini sözlerine ekledi. Ustaosmanoğlu, sözlerini
şöyle tamamladı. “Ofsüt, sürekli
günümüzün teknolojisini takip
ederek sektörümüze hep yenilik
katma çabasında bulunduk.
Müşteri Memnuniyetine Önem
Veriyoruz

ilerimizin memnuniyeti, talep ve
isteklerini göz önünde bulundurarak, şehir dışında yaşayan
müşterilerimize hizmet verebilme
yönünde, WhatsApp sipariş hattı
ve online internet satış sitesi kurarak, Türkiye’nin heryerine kargo ücreti ödemeden ürünlerimizi
müşterilerimize ulaştırıyoruz.
Organik yayla tereyağı, Köy tereyağı, Kuymak, mıhlama peyniri,
Tulum peyniri, Orjinal anzer balı,
Saf kestane balı, Yayla çiçek balı,
Doğal karadeniz yöresel köy ürünlerini kaiteli, zengin çeşit ve hızlı
gönderim sistemi ile sofranıza
gönderiyoruz.Aranan marka, bilinir
ürün olmak için var gücümüzle çalışmaktayız.
Gayret bizden başarı Allah’tan”.

Doğal Karadeniz
Yöresel Köy Ürünleri
Kaliteli Ürün
Zengin Çeşit, Hızlı Gönderim
Organik yayla Tereyağı
Köy tereyağ
Kuymak, mıhlama peyniri
Tulum peyniri
Orjinal anzer balı
Saf kestane balı
Yayla çiçek balı

Türkiye’nin heryerine
ücretsiz kargo gönderiyoruz.
WatsApp Bilgi ve Sipariş Hattı
0532 482 24 91

Ve en önemlisi her zaman müşter-
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“VALİ, ÇAKIROĞLU İSMAİL AĞA
KONAĞI’NDA “

T

“KARADENİZ BÖLGESİNİN EN
BÜYÜK TAŞ KONAĞI
ÇAKIROĞLU İSMAİL AĞA KONAĞI”

rabzon Valisi Of’u ziyaret ederek
Çakıroğlu İsmail Ağa Konağı’nda incelemelerde bulundu.
Ziyarette Vali Ustaoğlu’na ilçe Kaymakamı
Eyüp Fırat, ilçe Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, DSİ Bölge Müdür Vekili Emre
Akçalı ve ilgili personel eşlik etti.
İlk olarak Of ilçesi Solaklı Vadisinde yapımı
devam eden ıslah çalışmalarını inceleyen
Vali Ustaoğlu’na, DSİ Bölge Müdür Vekili
Emre Akçalı çalışmalar hakkında bilgi sundu.
Buradaki
incelemelerin
ardından
Sıraaağaç Mahallesinde bulunan ve yenileme çalışmaları devam eden Çakıroğlu
İsmailağa Konağı ile restorasyon projesi
ile tarihi Hacı Dursun Efendi Camii’ni ziyaret eden Vali Ustaoğlu, gerekli talimatların ardından bölgeden ayrıldı.

Ç

akıroğlu İsmail Ağa Konağı Of’un
Sıraağaç köyündedir.
Konağın bin 800 lü yıllarda yapıldığı
bilinmemekle beraber; şöminelerin birinin
üzerinde bulunan hicri 1235(Miladİ 1819
yılına denk düşüyor. ) konağın en az 185
yıllık olduğu anlaşılıyor. Konağın yapımında 40 ustanın çalıştığı ve 6 yılda bitirildiği
anlatılmaktadır.
BÖLGENİN EN BÜYÜK TAŞ KONAĞI
Konak denize nazır yüksek bir tepeye
inşa edilmiştir. Simetrik bir plana sahiptir. Konağın ana malzemesi pembe renkli
kesme taştır. Bu taşlar konağın bulunduğu yere 2-2,5 kilometredeki bir taş
ocağından çıkarılarak taşınmıştır. Konak
23X23 ebatlarında kare plan üzerine inşa
edilmiştir. Denize bakan kuzey kısmı iki
katlı ve küçük pencerelere sahiptir. Güneye bakan kısmı ise üç kattan oluşmaktadır. Güney kısmında 2. Ve 3. Katlarda
Çalışmaların tamamlanmasından sonra
son derece güzel ahşap işçiliği mevcuttur. landığı bir kapı daha mevcuttur.
bölgenin turizm için derece önemli bir kaDoğu ve Batı tarafında karşılıklı iki ana
TURİZME KATKI SAĞLAR
zanç olacaktır.
kapısı; Güney cephesinde ise tam ortada
üçüncü bir kapı mevcuttur. Bu kapılardan Çakıroğlu İsmail Ağa Konağında yenileme
başka yine doğu tarafında atların kul- çalışmaları bu günlerde devam ediyor.

36

“2020, 2019
‘DAN DAHA DA
İYİ OLACAK”
Hakkı ZENGİN

Damla Sigorta Ortağı

D

amla Sigorta Ortağı Hakkı Zengin,
15 yılı aşkın bir süredir Of’ta sigorta sektöründe hizmet verdiklerini
belirterek, alanında başarılı olan sigorta
şirketleriyle çalıştıklarını söyledi. Zengin,
sigorta sektöründe deneyim ve bilgi birikimlerini birleştirerek daha en hizmeti verdiklerini savundu.
Damla Sigorta Ortağı Hakkı Zengin, geride
bıraktığımız 2019 yılının zor geçtiğini belirterek, “Sektör olarak olabildiğnce fırsat
dengesi yaratmaya çalıştık ve bir mİktar
zararı üstlenmek durumunda kaldık. Umarız 2020 hepİmİz İçİn daha olumlu bir yıl
olacak”dedi.
Yeni yılın daha olumlu bir yıl olmasını
bekledikleri öngörüsünde bulunan Zengin,
“Sigorta sektöründe en önemli konulardan biri sigorta penetrasyonu. Ülkemizde
ne yazık ki sigorta yalnızca ihtiyaç anında
veya zorunlu olması halinde insanların
gündemine giriyor. Oysa ki sigortacılık yalnızca can ve mal varlığı korumaktan çok
daha fazlası. Dolayısıyla bu bilgi eksiğinin
giderilmesi, insanların sigorta ürünleri
konusunda doğru ve yeterince bilgilendirilmesi çok önemli”diye konuştu.
Sektörün gelişimi için bir strateji
çerçevesinde ilerlemenin de gerekli
olduğuna dikkat çeken Zengin, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Yakın zamanda açıklanan
SDDK’nın bu anlamda çok önemli getir-

ileri olacaktır. Öncelikle sektörün genel
şart ve mevzuatlarının düzenlenmesini
bekliyoruz. İnanıyoruz ki sigorta farkındalığı finansal yapıların güçlendirilmesi
konusunda önemli adımlar atılmasını
sağlayacaktır.”
Sektörde gösterdikleri mevcut sigortalı adedi, güçlü dağıtım kanalı ile en
önemli sigorta şirketlerinin temsilcisi
olarak faaliyetlerini
sürdürdürdüklerini belirten Hakkı
Zengin, “Hedeflerimiz ile uyumlu
büyümeye devam
ettik. Tabii ki Of’ta
lider rolümüzü
sürdürmek istiyoruz.
Bu branşlarda ancak
sadece prim odaklı
değil hizmet seviyesi
odaklı da bakmak
durumundayız; liderlik kavramına doğru
fiyat politikası ile de
bakmalıyız”dedi.
Her zaman üst
sıralarda olmak
istiyoruz
Gelişen Türkiye
sigorta pazarına
kazandırdığı yeni

ürün ve servisler ile müşterilerine en
iyi hizmeti vererek büyümek olduğuna
dikkat çeken Zengin, “Her zaman prim
üretiminde üst sıralarda olmayı ve tercih
edilen şirket konumumuzu sürdürmeyi
istiyoruz. Değerini kaybetmeden bilmek
bizim için en önemli yaklaşım, inovasyon,
sadeleşme, verimlilik odak noktamız
olacak”şeklinde konuştu.
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“HASTALARIMIZ BİZİM ÖZEL
MİSAFİRLERİMİZDİR”

Mehmet ÇELEBİ

İmperial Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İ

mperial Hastanesi Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, hastanenin 2007 yılında hizmet vermeye
başladığını belirterek bölgemizin en
kapsamlı ve büyük hastaneleri arasında 2007 yılından günümüze yürütmüş oldolduğunu söyledi.
uğumuz sosyal sorumluluk projelerimiz;
Toplam 420 personeli ile yatarak ve ayakSpora Özel Önem veriyoruz.
tan her türlü tedavi gerçekleştiren hasOf Spor
tanenin 24 saat hizmet verdiğini belirten
İdman
Ocağı
Çelebi, bütün branşlarla ilgili cerrahi oper1461
Futbol
Kulübü
asyonlar modern ameliyathane şartlarınHekimoğlu
Futbol
Kulubü
da yaptıklarını dile getirdi.
İdmanocağı
Bayan
Voleybol
Takımı
Çelebi, hastanede Acil Tıp, Anestezi ve
Erdoğdu
Anadolu
Lisesi
Futbol
Takımı
2015
Reanimasyon, Psikiyatri, Genel Cerrahi, İç
Fifa
U20
Dünya
Kupası
Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum,
Çocuk Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, göğüs
hast. Plastik estetik cerrahi, beyin ve sinir
cerrahi, Üroloji, Enfeksiyon Hast. , Nöroloji, Mehmet Çelebi :”Trabzon ‘da sağlık turKardiyoloji, Gastroenteroloji, KBB, Ortope- izmine dikkat çekmek istiyorum. Bölgemidi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Dermatoloji
zde sağlık turizmini 12 aya yaymak için
branşlarında sağlık hizmeti verdiklerini
yeni açılımlar yapmalıyız.
hatırlatarak 24 saat hizmet verdiklerini
Bölgemiz zengin floryasıyla,
hatırlattı.
yaylalarıyla alt ve üst yapısıyla herşeyi ile
Dünyanın her tarafından sağlık hizmeti
buna hazırdır.”
almak isteyenlerin Trabzon’daki adresleri
olduklarını ifade eden Mehmet Çelebi, Of’a
ayrı bir pencere açtı.
Çelebi, sağlık hizmetinin önemli olduğunu
bunun içinde hizmetleri gerektiğinde
hizmeti hastanın ayağına götürdüklerini
vurgulayarak; “Sağlık hizmeti gereksinimdir. Allah hastanelerin eksikliğini vermesin
ama ondan da mahrum etmesin.
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İlçelerimizde yaşayan vatandaşlarımız şehirde yaşayan vatandaşlarımız kadar sağlık
hizmetlerinden faydalamıyorlar. Biliyorum.
Onun için Özel İmperial Hastanesi olarak
hepsinin yanında olduğumuzu belirtmek
isterim. Gerektiğinde Of’taki tüm sağlık
birimleriyle diyalog içindeyiz. Oluşabilecek
her türlü sorunun yanındayız” dedi.
Özel sağlık etiklerine bağlı olarak çalışmaları sürdürdüklerinin dile getiren Mehmet
Çelebi şöyle devam etti.
“Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan
kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi din, dil,
ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolarımızla veriyoruz.
Şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Çabamız tüm hasta veya hasta yakınlarının
kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmelerini sağlamaktır. Hastalarımız bizim özel
misafirlerimizdir. Hiç bir ayırım gözetmeyiz. Eşit hizmet sunuyoruz. Biz sağlık sektörüne değer katmak istiyoruz.
Sağlık Sektörüne Değer Katıyoruz
Ayrıca hastane olarak sağlıkta kaliteyi ve
gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu
sayede neyi iyi yaptığımızı belirleyebiliyoruz. Her hastamız gibi hasta haklarında
da saygı gösteriyoruz. Tedavi süreçlerini
yakınlarıyla paylaşabiliyoruz. Bundan mutluluk duyuyoruz.”
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“TÜRK
YILDIZLARI
OF’TA GÖSTERİ
UÇUŞU YAPTI”

O

f’ta düzenlenen organizasyonda,
Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı hava
akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri
uçuşu yaptı. Gösteri, nefes kesti. Of Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik
kapsamında Türk Yıldızları Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yer alan parkta gösteri
gerçekleştirdi. Temmuz 2019 tarihinde
Trabzon Havaalanı’ndan havalanan 8 jet-

ten oluşan Türk Yıldızları ekibinin Of semalarındaki gösterisi nefes kesti.
Gösteriyi çok sayıda vatandaş, sahildeki
kayalık ve çimenlik alana oturarak izledi.
Türk Yıldızları’nın yaklaşık 30 dakika süren
gösteride jetlerin sergilediği akrobatik
hareketler izleyenler tarafından uzun
süre alkışlandı. Gösteri bitiminde telsizle
irtibat kurarak ilçe sakinlerine seslenen

pilotlar, alçak uçuşlar da gerçekleştirerek
kalabalığı selamladı. Heyecan dolu anlar
yaşayan vatandaşlar el sallayarak pilotlara karşılık verdi. Gösteriye katılan bazı
vatandaşların duygulandığı gözlendi. Türk
Yıldızları, daha sonra Trabzon’da da gösteri
uçuşu yaptı.

“HER YÖNÜYLE SOLAKLI VADİSİ”
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakülte- sağlamak için mevcut olanlara ek olarak
si Hidrolik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. yeni bazı çalışmalar yapılması ve tedbirler
Necati Ağıralioğlu “Solaklı Vadisi” ni yazdı. alınması acil ve önemlidir.
SELLER
Solaklı Vadisinde en büyük tehlike seldir.
Solaklı Vadisi Türkiyenin Vitrinidir
GİRİŞ
Bunların içinde kontrol edilebilir olan insan
767 kilometre kare alanlı Solaklı Vadisi der- faktörlerine dikkat etmek gerekir.
eleri, gölleri, ormanları, yaylaları ve dağları 1.Ağaç kesmek
ile dünyanın dikkatini çeken güzelliklere 2.Yamaç topuğunu kazmak,
sahiptir.
3.Yamaç üstüne ağırlık yüklemek,
Son on - on beş yılda Solaklı Vadisi Tür- 4.Arazi kullanımı (Binalar, yollar yapmak),
kiyenin vitrinlerinden biri haline
gelmiştir.

6.Maden ocakları,
7.Taş ocakları,
8.Tesislerden binalardan su kaçakları,
9.Ağaçsızlandırma.
Heyelan sebepleri arasında pek çok insan
faaliyetinin olduğu anlaşılmaktadır.
Doğu Karadeniz Bölgesinde 1929 yılından
beri meydana gelen 40 farklı sel ve heyelan olayında toplam 627 kişi öldü, 19 kişi
kayboldu.
Sellerde günümüz rakamları ile milyarlarca liralık zararlar sözkonusudur.

YERLEŞİMLER
Solaklı Vadisinde Solaklı Çayı
kenarında Of’tan başlayarak
sıra ile Kiraz, Cumapazarı,
Taşhan, Dernekpazarı, Çaykara, Taşkıran ve Uzungöl olmak
üzere nüfusu fazla olmayan
yerleşimler vardır. Ayrıca çayın
her iki tarafındaki yamaçların
üst kısımlarında 50’den fazla
mahalle (köy) bulunmaktadır.
Bu vadideki ve özellikle vadi tabanındaki yerleşim yerlerinde
suyun zararlarını azaltmak ve
5.Su yönetimi (Tarlalarda kehrizler açmainsanların su nimetinden faydalanmasını mak),

GÖÇLER
Meydana gelen sel ve heyelanlara bağlı olarak Vadiden
Demirözü- Bayburt, MaçkaTrabzon, Çayırlı, Tercan- Erzincan, Özalp-Van, Kırıkhan-Hatay,
Gökçeada- Çanakkale, Gazimağosa-Kıbrıs’a toplu göçler
ve yerleştirmeler olmuştur.
Ayrıca 1970’lerden itibaren de
geçim ve iş sebebiyle yöreden
dışa doğru münferit haneler
göç etmiştir.
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Şerafettin ÖZTEL

Çaykur Fabrika Müdürü

“ÇAY SEKTÖRÜNDE OF, BİR NUMARADIR”

O

f’un sanayisi yapısını incelediğimizde ağırlıklı olarak çaya çayıdır. Bizde bunun bir parçası olduğumuz için onur duyuyoruz.
dayalı olduğunu görürüz.
Ancak çay bir gıda maddesidir. Denetimi olmayan tek sektördür.
Of’u of yapan da çaydır. Çayın yanında fındık ise ekonomik olma- Beklentim çay denetleme kurulu veya Çay borsasının mutlaka kumakla birlikte az miktarda bulunmaktadır.
rulmasıdır. Ayrıca çay bahçelerinin kademeli olarak yasal altyapı
çerçevesinde üstün ırklarla yenilenmesi yapılmalıdır.
Çay tarımı bu haliyle Çaykur’a ait 5 adet çay fabrikasını ilçemize
kazndırmıştır. Çay sektörünün ilçeye katkısı ise 250 milyon lira Müstahsillere duyurum ise şudur.
civarındadır. İstihdama katkısı ise bin civarındadır.
Müstahsillerimiz bizim organize ettiğimiz eğitim programlarına
mutlaka katılmalıdırlar. Kimyasal gübre kullanımından mutlaka
Özel sektörü kapsam dışında turuyorum.
uzak durmalılar. Böylece çayın geleceğini garanti altına alabilelim.
Of’ta faaliyet gösteren 9 banka şubesi de dediklerimi doğruluyor.
Of ilçemizde çay sektörünün katkısı önemlidir. Trabzon ve ilçeleri başta olmak üzere Rize’nin ilçeleri arasında da Of’un tarımsal
üretimi bir numaradır. Yani en fazla çay üretimi Of’ta yapılmaktadır.
İlçemiz yaklaşık 80 bin dönüm arazide ruhsatlı çay tarımı yapılmaktadır. Bu da topraklarımızın ne kadar verimli olduğunu
gösteriyor. Verimli toprağa Of’lu çayına sahip çıkıyor. Burada
sorunumuz yok. Ancak son yıllarda miras böünmelerinde dolayı
arazilerimiz çok parçalandı. Toprağıyla ilgilenemeyen çiftçilerimiz
yarıcılık sistemine gitti. Bu sistem hem çaya hemde bahçelere
zarar vermeye başladı. Bununla birlikte paramızın yurt dışına gitmesine engel olamadık.
Tüm bunlara rağmen Türk çayı dünyanın içilebilecek en kaliteli
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“OF, EĞİTİMDE YENİ
BAŞARILARA YELKEN AÇIYOR”

İzzet KELEŞ
Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı
arasında sürdürülen “Beyaz Bayraklı Okul
” projesinde tüm sağlık ve hijyen kuralları
yerine getirilerek 31 okul ve kurumun 31’i
Beyaz Bayrak almış durumdadır. Eğitimin
özerk kurumu olan Of
Türk devleti yaklaşık beş bin yıllık bir tarihi Teknoloji Fakültesi gerek bölümleri açısından gerekse öğrenci sayısı açısından Of’un
birikime sahiptir.
Türkiye genelinde eğitimde son yıllarda yükselen eğitim yıldızı olma yolunda ilerfiziksel ve akademik anlamda önemli ye- liyor.
nilikler yapıldı. Bu değişim ve dönüşümden
ülkenin dört bir yanı eşit olmasa da nasib- Burada başarılı olan her yerde başarılı
ini alıyor.
olur. Bu özellikleri ile Of eğitimde sadece
akademik değil sosyal, kültürel, sportif
Bu bilgiler ışığında Of’da eğitiminin bir fo- yönlerden öğrencileri yetiştirerek getoğrafını çekmeye çalışalım.
leceğin Türkiye’sine; kendine güvenen,
Fiziksel kapasite bakımından Of dört başı milli ve manevi değerlerine sahip insan
mamur bir eğitim kenti olarak ifade edile- yetiştiriyor.
bilir.Bugün Of’ta; Anaokulu, İlkokul, OrtaSistemde Sorunlar Var
okul, Çok Programlı Lise, Anadolu Lisesi,
İmam hatip Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, Of eğitimini olumsuz etkileyen nedenleMesleki Eğitim Merkezi, Fen Lisesi gibi okul rden de kısaca bahsetmek lazımdır. Temel
çeşitliliği bakından önemli eğitim çeşitlil- eğitimde oturmuş bir öğretmen yapısı olsa
iğine sahiptir. Öğrenci sayısı derslik başına da ortaöğretimde zorunlu hizmet bölgesi
düşen öğrenci sayısı 16-17 öğrenci ile adeta olmadığı için gelen öğretmenler kısa sürede zorunlu hizmet bölgelerine tayin istiyözel okul statüsünde yer alıyor Of .
orlar. Bu da sürekli öğretmen açığına nedBugün temizlik ve hijyen noktasında
Dünya medeniyeti bugün geldiği noktayı
eğitim sayesinde kazanmıştır.
Bu kadar hayati görülen bir konuda ise
plansızlık, programsızlık, mefküresizlik
düşünülemez.
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en oluyor. Her yıl boş kalan kadrolara70-80
ücretli öğretmen görevlendirilmek zorunda kalınıyor. Son zamanlarda yapılan
girişimler ile kısmi de olsa bu öğretmen
sorunu giderilip kalıcı başarılarda etki yapacaktır.
Tarihinde hep lider olan bu millet, yeniden
büyük Türkiye’yi hayalini eğitimle kuracaktır. Kuşkusuz bu eğitim milli ve evrensel
ilkeler ışığında olmalıdır. Milli, manevi değerlerine sahip, sosyal, kendine
güvenen, ülkesine ve insanlığa hizmet
edecek insan yetiştirmenin hedefinde olan
Of da bu yolda emin adımlarla ilerliyor.
Tarihte yetiştirdiği âlimleri ile bürokrat ve
siyasetçisiyle önemli ün yapmış olan Of,
Kaymakamıyla, Belediye Başkanıyla, Sivil
Toplum Kuruluşlarıyla kısacası tüm dinamikleriyle bu anlayışa yenilerini eleyeceğine inanıyorum. Tüm kurumlarıyla
uyumlu çalışan Of yeni başarılara yelken
açıyor.

“SARTAŞ BETON’DA
HEDEF; SEKTÖRDE
ÖRNEK ŞİRKET OLMAK”

S

artaş Beton, 1996 yılında bölgenin artan
hazır beton ihtiyacını karşılamak için
kurulan ve temelleri 1976 yılına uzanan
bölgenin ilk sanayi kuruluşlarından biridir.
Çevre
duyarlılığına
verdiği
önem
çerçevesinde tüm tesislerde mevcut yıkama suyu arıtma tesislerine ek olarak agrega
geri-kazanım üniteleri kuran firma, ‘sıfır-atık’

hedeflerini hayata geçirmiştir.
Bugün Sartaş Beton günlük üretim kapasitesi bin 500 m3’lere ulaşan son derece modern
tesislerinde 15 transmikser 3 beton pompası
2 beton santrali ve bu araçlara hammadde
teminini sağlayan 6 damperli kamyon 3 lastikli yükleyici 1 ekskavatör 1 mobil silobas ile
bölgenin en güçlü en çok istihdam yaratan

kuruluşlarından biri olarak çalışmalarını
sürdürmektedir.
Şirketten yapılan açıklamaya göre Sartaş
Beton’un hizmet verdiği tüm alanlardaTürkiye’nin en iyisi olmaya aday olduğunu belirterek bu düşüncelerle dünyada örnek şirket
olacaklarını dile getirdiler.
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