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SAHiL DÜZENLEME PROJESi EN iYiLER ARASINA GiRDi
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Rüsumat Sahil Düzenleme
Projesi, 2017 yılında uygulanan En İyi Kentsel Tasarım / Peyzaj Çalışması seçilerek Türkiye
Mimarlık Yıllığına girmeye hak kazandı.

131 PROJE ARASINDAN SEÇİLDİ
Arkitera Mimarlık Merkezinin hazırladığı ve Türkiye'de
uygulanan en güzel projelerin yer aldığı Türkiye Mimarlık
Yıllığı, yerli veya yabancı tasarımcılar tarafından son bir yılda
yapımı tamamlanan projeleri değerlendirdi. Yapılan
değerlendirmede 131 proje arasından 51 proje yıllığa girmek

ve sergilenmek üzere seçildi. Ordu Büyükşehir Belediyesinin
Altınordu ilçesinde hayata geçirdiği Rüsumat Sahil Düzenleme
Projesi de kentsel tasarım ve peyzaj çalışması alanında en iyi
proje seçilerek yıllığa girmeye hak kazandı.
BAŞKAN YILMAZ, “DİKKAT ÇEKECEK YATIRIMLARIN
ÖNCÜSÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetlerin ödülle
taçlandırılmasının gurur verici olduğunu ifade eden Başkan
Enver Yılmaz, “Ordu'muzu Karadeniz'in parlayan yıldızı ve
ülkemizin en modern şehirlerinden biri hâline getirmek için
yürüttüğümüz çalışmalar dikkat çekmeye devam ediyor.
Bilindiği gibi daha önceden Perşembe ilçemizde yaptığımız
kent meydanı, 'Uygulanmış Proje Dalında' ödüle layık
görülmüştü. Şimdi de Altınordu'da hayata geçirdiğimiz
Rüsumat Sahil Düzenleme Projesi, 'En İyi Kentsel Tasarım /
Peyzaj Çalışması' seçilerek Türkiye Mimarlık Yıllığına girmeye
hak kazandı. Hizmete sunduğumuz projelerin işin uzmanları
tarafından takdir edilmesi, ne kadar doğru işler yaptığımızı
gösteriyor” dedi.
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Başkan’ın Kaleminden...

EVLADİYELİK YATIRIMLARLA KENTİMİZ
MODERN GÖRÜNÜME BÜRÜNÜYOR
Kıymetli Hemşehrilerim,
Yapılamaz denilen nice büyük projeyi 4 yıl gibi kısa bir zaman diliminde hayata geçirerek değişim ve dönüşümde önemli bir ivme kazandırdığımız ilimizde temas etmediğimiz
alan kalmamış olup, 2019 yılı sonuna kadar hedeflediğimiz tüm yatırımları siz değerli
halkımızın hizmetine sunacağız.
Büyük projelere imza atmaya devam eden bizler, özellikle altyapı konusunda riskli
bölge olan ve ciddi problemler yaşayan Altınordu ilçemizde zaman açısından hiçbir gecikme yaşamadan tertemiz bir altyapı inşa ederek üstyapı projelerimize daha çok yoğunlaştık. Nüfusu fazla olan ilçelerimizde gerekli görülen altyapı çalışmalarımızı da özellikle Ünye ve Fatsa’da planladığımız doğrultuda sürdürüyoruz.
2018 yılı itibarıyla üstyapı yatırımlarımızın fiziken görülmeye başlandığı Altınordu ilçemizde Ayışığı Meydan ve Otopark Projemizde çalışmalara fiilen başlayarak, gerçekleştirdiğimiz 7 bin metrekarelik dolgu alanı ile 110 araçlık otopark alanını 500 araçlık bir
kapasiteye kavuşturmanın yanında 55 bin kişinin aynı anda toplanabileceği bir miting
alanı oluşturduk.
Yine ilimizin acil ihtiyacı olan Köprübaşı Meydan Projesi’ni hayata geçirmek üzere Köprübaşı mevkiinde 6 dönümlük bir meydan ortaya çıkardık. Süleyman Felek Caddemizdeki çevre düzenlemesi ve zemin iyileştirmesiyle birlikte bu alanımız, ay sonu itibarıyla
insanımızın sosyalleşme yönünde toplanma noktası olacak ve il dışından gelen vatandaşlarımız için de cazibe merkezi hâline gelecek.
Fatsa Cumhuriyet Meydanı Projemiz kapsamında yapılacak 100 araçlık yer altı otopark
ile hem ilçemizdeki kötü görüntüyü hem de önemli bir ihtiyacı karşılamış olacağız. Bu
yıl üstyapıda zirve yaşayacak ilçemizde cephe iyileştirme çalışmalarımızla birlikte tek
tip ve halkımıza huzur veren bir yapı ortaya çıkaracağız.
Şeyh Yunus Emre Türbesi ile ayrı bir misyonu olan Ünye ilçemizin kaderini değiştirecek
asfalt yol ve üstyapı yatırımlarımızla evladiyelik işler ortaya koyduğumuz gibi diğer ilçelerimizi de her geçen gün güzelliklerle zenginleştirme yönünde azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Bu vesileyle dayanışmanın ve helal kazancın, birlik ve beraberliğin pekiştiği 1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü’nüzü tebrik eder, bizleri sonsuz özveriyle hayata hazırlayan
tüm kadınlarımızın Anneler Günü’nü ve ülkemizin istikbaline yön verecek gençlerimizin
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı içtenlikle kutlarım.
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BAŞKAN YILMAZ, KÜLLiYEDEKi TOPLANTIYA KATILDI
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
koordinasyonunda yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Cumhurbaşkanlığı
Külliyesinde düzenlenen toplantıya katıldı.
SIFIR ATIK PROJESİ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER
Sıfır Atık Projesi dâhilinde belediye başkanları ile bir
araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, toplantıda projeye belediyelerin de aktif katılım
göstermesi gerektiğini söyledi. Sıfır atık konusunda bütüncül bir sistem kurmak ve bölgesel planlamalar yapmak istediklerini belirten Emine Erdoğan, sistemin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasının belediyelerin sürece aktif katılımıyla mümkün olabileceğini vurguladı.
“ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
PROJEYE BÜYÜK DESTEK VERMİŞTİ”
Başkan Enver Yılmaz, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede proje kapsamında Büyükşehir Belediyesine ait yerleşkelerde de yeni düzenlemeler yapıldığını
hatırlatarak, “Büyükşehir Belediyesi olarak 'Sıfır Atık
Projesi'ne tam destek veriyoruz. Atıkları kaynağında
ayrı toplamak ve tekrar ekonomiye kazandırmak amacıyla geri dönüşebilen atıkları, organik atıkları, inert
atıkları ve atık pilleri her katta ayrı toplama noktaları
oluşturduk. Burada ayrı toplanan atıklar, öncelikle kurulan geçici depolama alanlarında depolanıyor, ardından da değerlendirilebilir atıklar çevre lisanslı geri kazanım tesislerine ve değerlendirilemeyen atıklar ise çevre
lisanslı bertaraf tesislerine gönderiliyor” dedi.
Sorumlu Müdür
Abdullah ÖZKAN
Basın Yayın Şube Müdürü V.

Sahibi OBB adına;

Servet GÜNGÖR
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanı

Yayın Editörleri
Gökhan DOĞUŞ - Zeynep DEMİRÖZ
Tasarım
Ahmet Metin SEZER - M. Cihat DÖLEŞ
İçerikler
Mustafa KAHVECİ - Ayşe ALTAŞ TOPKAYA
Aytaç SAKA - Erdem AKARSU
Erdi YAĞIZOĞLU - Özgür KARADEMİR

Adres
Şarkiye Mahallesi
Kocakişi Sokak No:1 52100
Altınordu / ORDU

Telefon: (452) 233 25 58
Faks: (452) 233 25 47
E-posta: ordu@ordu.bel.tr
Elektronik Ağ:
http://www.ordu.bel.tr

Baskı Yeri
ORDU
Baskı
ORDU OLAY GAZETECİLİK
MAT. ve AMB. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
Adres
Karapınar Mahallesi 1163 No'lu
Sokak No:6 Organize Sanayi Bölgesi
Altınordu / ORDU
Tel: 0 (452) 234 12 12
Yayın organımız basın meslek ilkelerine uyar.
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BÜYÜKŞEHiR'DEN KADINLARA POZiTiF AYRIMCILIK
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve eşi Yeter Yılmaz, “Ortak Akıl” toplantıları
kapsamında, kadın sivil toplum kuruluşları ve meslek gruplarının temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan
Yılmaz, kadınlara yönelik her alanda önemli ve özel çalışmalara imza attıklarını söyledi.
BÜYÜKŞEHİR, KADINLARA ÖZEL BİRÇOK
PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ
Başkan Enver Yılmaz kadınlara yönelik çok önemli projeleri
hayata geçirdiklerini belirterek, “Neşet Ertaş ne güzel söylemiş, 'Kadın insandır, erkek de insanoğludur' diye. Kadınlarımız, annelerimiz ve bacılarımız bizlerin vazgeçilmezidir. Yerel
siyasetçiler olarak, kadınlarımızla ilgili her alanda önemli ve
özel çalışmalara imza attık. Hanımlarımız için özel projeleri
hayata geçirdik. Siyasi etiketimiz ne olursa olsun, hepimiz
Ordu'muzun kalkınması için çalışıyoruz” dedi.

ve birleştirici bir unsuru olduğunu ifade ederek, “Bizleri yalnız bırakmayan ve uyguladığı projelerle kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz'a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz, konuşmasının devamında Büyükşehir Belediyesinin kadınların sosyal, kültürel ve iş yaşamında daha
çok yer almasını sağlamaya yönelik uyguladığı ORMEK kursları, Mimar Sinan Bilgi Evi, El Emeği Çarşısı, kadınlar lokalleri
ve kadınlar plajları gibi projeleri hakkında bilgi verdi.
KADIN TOPLUMUN ETKİLEYİCİ VE
BİRLEŞTİRİCİ UNSURUDUR
Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadınlar Çalışma
Grubu Başkanı Nilay Kuloğlu, kadının toplumun yönlendirici
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ORDU YENi MEYDANINA KAVUŞUYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesinin Altınordu ilçesinde başlattığı “Ayışığı Otoparkı ve Meydan
Projesi”nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, otopark ve peyzaj
düzenleme işlerini kapsayan üstyapı çalışmaları da başladı.

Projeyle ilgili açıklama yapan Başkan Enver Yılmaz, “Proje
alanında bir süre önce başladığımız dolgu çalışmalarını
tamamladık. Bazı yenilikler ilave ederek ihale ettiğimiz
projemizin otopark ve peyzaj düzenlemesiyle ilgili üstyapı
çalışmalarına başladık. İnşallah kısa sürede çalışmalarımızı
tamamlayarak meydan ve otoparkı vatandaşlarımızın
hizmetine sunacağız” dedi.

alanı ve her türlü faaliyetin yapılabileceği bir alan hâline
getireceğiz. Böylelikle hem kıyı çizgisini düzgün bir hâle
getirmiş ve otoparkı büyütmüş olacağız hem de şehrimiz
güzel bir meydana kavuşmuş olacak” diye konuştu.

AYIŞIĞI YENİ BİR MEYDAN VE
OTOPARK ALANI OLACAK
Başkan Yılmaz, projenin tamamlandığında büyük bir eksikliği
gidereceğini belirterek, “Ordu ilimizin en önemli
sorunlarından biri şehir meydanı, miting alanı, büyük
programların ve fuarların yapılmasına uygun bir alanın
olmayışı idi. Yaptığımız çalışmayla birlikte Ayışığı Meydanı
olarak bildiğimiz ve 110 araçlık otoparkı olan bu meydanımızı,
yaklaşık 484 araçlık otopark, şehir ve miting meydanı, fuar

Proje kapsamında, otopark alanı, 2 bin 644 m den 13 bin 907
2
m ye ve araç kapasitesi de 110 araçtan 484 araca
çıkarılacak. Kıyı yürüyüş yolları, oturma grupları, anıt, iskele
ve büfe de inşa edilecek. 342 m uzunluğunda ve 6 m
genişliğinde kıyı yürüyüş bandının yanı sıra vatandaşların
oturup, Karadeniz'in eşsiz manzarasına karşı çayını
yudumlayabileceği büfe alanı ve oturma alanları hayata
geçirilecek.

ANIT ALANI, BÜFE VE OTURMA ALANI, OTOPARK VE
YÜRÜYÜŞ YOLU İNŞA EDİLECEK
2

7

DÜNYANIN EN UZUN MERDiVENi ORDU’DA
Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu'nun turistik mekânlarından Boztepe'ye
merdivenle çıkılabilmesi için dünyanın en uzun merdivenlerinden birini yapmak üzere proje
hazırlandığını söyledi.
BOZTEPE'YE 12 BİN 500 BASAMAKLI
MERDİVENLE ÇIKILACAK
Altınordu ilçesi ile 530 rakımlı Boztepe arasında uygulanması
planlanan merdiven projesinin hazır olduğunu ifade eden
Başkan Enver Yılmaz, "Boztepe'ye teleferikle ulaşımın
ardından şimdi de yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda ve 12
bin 500 basamaklı merdivenle çıkılabilecek. Hazırladığımız
proje şimdiden Ordululardan tam not aldı" dedi.

Boztepe'ye gelen turist sayısını ikiye, üçe katlamak.
Boztepe'miz için geliştirdiğimiz merdiven projesiyle hem
ilimiz hem de bölgemiz yeni bir cazibe merkezi hâline gelecek.
Projede kısa sürede ihaleye çıkılacak ve ardından da
çalışmalara başlanacak” şeklinde konuştu.

Merdiven projesinin büyük titizlikle hazırlandığını belirten
Başkan Yılmaz, projeye kısa sürede başlamayı planladıklarını
kaydetti.
MERDİVEN PROJESİ TURİST SAYISINI İKİYE ,
ÜÇE KATLAYACAK
Başkan Enver Yılmaz Boztepe'nin dört mevsim turist
çektiğine işaret ederek, "Deniz seviyesinden Boztepe'ye
ulaşacak merdiven, dünyanın en uzun merdivenlerinden biri
olacak. Beklentimiz bu projenin tamamlanmasının ardından,
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FATSA HUZUREVi iNŞAATI BiTTi
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa Huzurevindeki yapım
çalışmalarının tamamlandığını söyledi.
Huzureviyle ilgili açıklamada bulunan Başkan Enver Yılmaz,
“İç kısımdaki tüm imalatları ve odalardaki mobilya işlerini
bitirdik. Çevre düzenlemesi kapsamında dış duvarı yaptık ve
bahçedeki kilitli parke taş döşemesini gerçekleştirdik. Son
olarak doğal gaz bağlantısı yapılarak ekipmanlar test
edilecek ve bina kullanıma hazır hâle getirilecek” dedi.
SICAK BİR YUVA ORTAMI SUNULACAK
Başkan Yılmaz, yapımı tamamlanan huzurevi binasının Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredileceğini söyleyerek,
“Allah kimseyi düşürmesin ancak bu tür birimlere günden
güne ihtiyaç artıyor. Bazen de insanların tercihleri,
hayatlarının kalan kısmında buralarda yaşamak oluyor. Bu
projemiz sayesinde yaşlılarımız, huzur bulabilecekleri her
türlü sosyal donatı alanlarının yer aldığı sıcak bir yuvaya
kavuşacak” diye konuştu.
58 KİŞİYE HİZMET VERECEK
2
Toplam 4 bin 402 m lik alanda sürdürülen proje kapsamında;
30 adet yatak odası, okuma salonu, 2 adet atölye, çok
amaçlı salon, günlük oturma alanı, doktor, fizik tedavi ve

diyetisyen odası, teknik oda, bay ve bayan kuaför, mutfak,
80 kişilik yemekhane, bay ve bayan mescit, bay, bayan ve
engelli tuvaleti, banyo, ütü odası, çamaşır odası ve danışma
servis alanı bulunuyor. Huzurevi Projesinin tamamlandığında
58 kişiye hizmet vermesi planlanıyor.
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FATSA’NIN YENi YAŞAM ALANI
2018 yılı sonuna kadar Fatsa Cumhuriyet Meydanı Peyzaj Düzenleme ve Kapalı Otopark Projesi'ni
hayata geçireceklerini belirten Başkan Enver Yılmaz, ihaleyi alan firmaya yer tesliminin yapıldığını ve
çalışmaların başladığını söyledi.
kuru havuzdan ışıklı su oyunu, ağaç altı oturma birimleri,
YER TESLİMİ YAPILDI
banklar,
zeminde ışık oyunu ve dekoratif aydınlatma
Kamulaştırma bedeli ve yapım maliyetiyle birlikte 30 milyon
TL'yi bulacak olan Fatsa Cumhuriyet Meydanı ve Kapalı elemanları bulunuyor. Önümüzdeki hafta ihaleyi alan firmaya
Otopark Projesi hayata geçiyor. Projenin ihale edilerek yer yer teslimi yapacağız” diye konuştu.
tesliminin yapıldığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Allah izin
verirse yıl sonunda Fatsa ilçemiz, Cumhuriyet meydanı ve Başkan Yılmaz, Cumhuriyet Meydanı Peyzaj Düzenleme ve
otoparkı ile sadece ilimizin değil, Karadeniz Bölgesi'nin en Kapalı Otopark Projesi'nin Fatsa ilçesi ve Büyükşehir Ordu için
güzel yer altı otoparkı bulunan bir meydanı olacak. Fatsa vizyon ve vitrin yatırımlardan biri olduğunu söyledi.
ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
BÜYÜKŞEHİR İÇİN VİZYON
VE VİTRİN YATIRIMLARDAN BİRİ
6 bin metrekarelik alanda, içerisinde yaklaşık 100 araçlık
kapalı otoparkı bulunacak olan projenin tamamlandığında
bölgenin cazibe merkezi hâline geleceğinin altını çizen Başkan
Enver Yılmaz, “Meydan çalışmamızı yıl sonuna kadar
tamamlamayı planlıyoruz. Proje kapsamında ahşap oturma
basamakları, kumlanmış bazalt ve granit taştan sert zemin,
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KÖPRÜBAŞI'NDA BÜYÜK DEĞiŞiM
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde, vatandaşlara ortak yaşam alanı
sunmak amacıyla başlatılan Köprübaşı Meydan Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Enver Yılmaz, “Projemiz
kapsamında, 132 adet fore kazık ve başlık kirişlerinin imalatı
tamamlandı. Başlık kirişleriyle birlikte ön gerilmeli prefabrik
kirişler yerlerine yerleştirilerek üzerlerine beton döküldü.
Projemizde çalışmalar süratle devam ediyor” dedi.

bu alanı, yapacağımız yeni bir çevre düzenleme çalışmasıyla
vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Her iki projemiz
birbirini tamamlayacak şekilde ilerliyor. Bu bölgemizde dış
cephelerin de iyileştirilmesiyle birlikte çok güzel bir yaşam
alanı ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.

“YAYA ULAŞIMI AÇISINDAN NEFES ALINABİLECEK
ARTERLER OLUŞTURUYORUZ”
Kentin yaya ulaşımı açısından nefes almasını sağlayacak
arterler oluşturmaya çalıştıklarını, bu doğrultuda Süleyman
Felek Caddesi'ni araç trafiğine kapattıklarını ve bu caddenin
uzantısındaki Köprübaşı mevkiine de yeni bir meydan
kazandırmak için çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan
Yılmaz, “Köprübaşı mevkiinde köprünün her iki tarafında
derenin üzeri kapatılacak. Köprübaşı Camii'nin dâhil olacağı

“BAŞKANIMIZ ORDU'YA GÜZEL HİZMETLER
BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYOR”
Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren
vatandaşlar, “Köprübaşı Meydan Projesi'nde çalışmalar çok
iyi gidiyor. Geç kalınmış işler tamamlanıyor. İlimizde böyle
çalışmalar yoktu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın
Enver Yılmaz, Ordu'muza güzel hizmetler bırakmak için
çalışıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun”
diye konuştu.
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SPORA DEV YATIRIM
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde yapılan iki
adet nizami futbol sahası ve spor tesisinde önemli bir mesafe alındı.
Turnasuyu spor tesislerinde incelemelerde bulunan Başkan
Enver Yılmaz, “Ordu ilimizde bugüne kadar 87 milyon TL'lik
spor yatırımı gerçekleştirdik. Turnasuyu Mahallemize 60 m x
90 m ölçülerinde, iki adet doğal çim futbol sahası ve bir adet
de tesis binası inşaatında yaklaşık bir ayda önemli bir mesafe
aldık” dedi.

yatak odaları), kondisyon salonu, yemekhane, sauna,
soyunma odaları, ofisler (11 m²), toplantı odası (16 kişilik),
başkan odası, mescit, kulüp hoca odaları, yönetim seyir
alanı, oyuncu aktivite salonu, yönetim odaları, çok amaçlı
oda, buhar odası, tuvalet ve duşlar ile masaj odası ve revir
bulunacak” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ,
“HER YAŞTAN HEMŞEHRİMİZ SPORTİF FAALİYETLER
İÇERİSİNDE BULUNSUN İSTİYORUZ”
Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan ve Ordu'da
bugüne kadar 87 milyon TL'lik spor yatırımını hayata
geçirdiklerine vurgu yapan Başkan Yılmaz, her yaştan
vatandaşın sportif faaliyetler içerisinde bulunmasını
istediklerini söyledi.
TAM DONANIMLI BİR TESİS
2 bin 224 m² proje alanı üzerine inşa edilecek spor tesisinin
taban alanının 556 m² olacağını ve bodrum kat, zemin kat, 1.
ve 2. katlar olmak üzere toplam 4 kattan oluşacağını
söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Tesis binamız içerisinde 33
yatak kapasiteli dinlenme odaları (18 m², 30 m² ve 15 m²lik
444 10 52
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BOZTEPE'YE STANDARDI YÜKSEK YOL
Ordu Büyükşehir Belediyesinin şehrin en önemli turizm ve cazibe merkezlerinden olan
Boztepe'ye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor. Ordu ilinin
markası olan Boztepe'ye konforlu ulaşımı sağlayan teleferikle birlikte özellikle yaz aylarında
binlerce kişinin kullandığı araç yolu da artık standardı yüksek sağlıklı bir yapıya kavuşuyor.
Sürdürülen çalışmayla birlikte Boztepe yolu, özel araçların ve
tur otobüslerinin rahatlıkla kullanabileceği 15 metrelik genişliğe ulaşıyor.
3 ŞERİTLİ HİZMET VERECEK
Yaklaşık 8 km'lik mevcut güzergâh üzerinde asfaltlama çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, önemli bir mesafe katetti. Sürdürülen çalışmalar tamamlandığında, Boztepe yolu 15 m genişliğinde ve 3 şeritli olacak. 12 m'si sıcak asfalt, 1,5 m'si kaldırım ve 1,5 m'si v kanal olacak yoldaki şeritlerin ikisi çıkış ve biri de iniş için kullanılacak.
KONFORLU BİR YOL ORTAYA ÇIKIYOR
Başkan Enver Yılmaz, çalışmalar kapsamında güzergâh boyunca şu ana kadar 2 bin 750 m sıcak asfalt serimi yapıldığını
ifade ederek, “Toprak kayması riski olan yerlere sanat yapıları inşa etmeyi sürdürüyoruz. Yapacağımız toplam 29 bin m3

3

taş duvarın 21 bin m ünü tamamladık. 200 m beton duvar ve
100 m menfez imalatı da gerçekleştirdik. Çalışmalarımız tamamlandığında sıcak asfaltı, kaldırımı, v kanalı, duvarları, bariyerleri ve aydınlatmalarıyla son derece konforlu bir yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.
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iMARLI ALANLARDA SICAK ASFALT SEFERBERLiĞi SÜRÜYOR
Uzun ömürlü çalışmalara imza atan Ordu Büyükşehir Belediyesi, mevsim koşullarının el vermesiyle birlikte Altınordu ilçesindeki imarlı alanlarda 4.5 km sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

4.5 KM’DE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Altyapıyı sil baştan imar ederek üstyapı çalışmalarına hız kazandırdıklarını söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Altınordu ilçemizde bulunan imarlı alanlarda 4.5 km sıcak asfalt çalışması yaptık. Çalışmalarımız kapsamında, Şarkiye Mahallesi
Fatih Caddesi’nde 250 metre, Hükümet Caddesi’nde 400
metre, Karşıyaka Mahallesi Can Akbulut Caddesi’nde 500
metre ve Şirinevler Mahallesi Siteler Caddesi’nde 1 km’lik
yolun 650 metresinde, Şahincili Mahallesi’nde 518-588
No’lu sokaklarda 1 km’lik yolun 800 metresinde, Akyazı Mahallesi Erol Ataşan Caddesi ile Ahmet Cemal Mağden Caddesi’nde toplam 3 km’lik yolun 600 metresinde, Güzelyalı Ma-

hallesi Perşembe Caddesi ve Oluk Sokak’ta 1.2 km yolun
600 metresinde ve Sivil Savunma Kavşağı’nın 100 metresinde sıcak asfalt çalışmalarımız tamamlandı. Kalan kısımlarda
ise çalışmalarımız, mevsim koşullarının el verdiği ölçüde
devam ediyor” dedi.
İMARLI ALANLARDA 85 KM DAHA
ASFALT ÇALIŞMASI YAPILACAK
Çalışmalar sonunda Altınordu ilçe merkezinde daha modern
ve konforlu bir ulaşımın sağlanacağını ifade eden Başkan Yılmaz, ilçe genelindeki imarlı alanlarda 85 km daha asfalt çalışması yapılacağını kaydetti.
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TEPEKÖY-ŞENYURT BAĞLANTISI SICAK ASFALT OLUYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından geride bırakılan 4 yıllık süre zarfında 39 km sıcak asfalt çalışması yapılan Perşembe ilçesinde yol yatırımları kaldığı yerden devam ediyor.
BAŞKAN YILMAZ,
“TOPLAM UZUNLUĞU 6 KM”
Mevsim şartlarının el vermesiyle birlikte sıcak asfalt çalışmalarına Perşembe-Tepeköy-Şenyurt bağlantı yolunda başladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Toplam uzunluğu 6 km olan yolumuzun 2.5 km’sinde
PMT serimi tamamlanarak sıcak asfalt çalışmasına başlandı.
Kalan kısımlarda ise altyapı ve üstyapı çalışmalarımız devam
ediyor. Uzun ömürlü olması için sanat yapılarıyla güçlendiri3
lecek yolda 18 bin m taş duvar, 30 metre menfez ve 200
metre uzunluğunda koruge boru kullanılacak” diye konuştu.
“İLÇEYE 24 KM SICAK ASFALT”
Perşembe ilçesine geride kalan 4 yıllık süreçte 39 km sıcak
asfalt döküldüğünü ifade eden Başkan Yılmaz, “İlçemizi vatandaşlarımızın hak ettiği modern yollara kavuşturmak için
yatırımlarımızı gayretle sürdürüyoruz. 2018 yılında Perşembe’mize 24 km daha sıcak asfalt çalışması yapacağız” şeklinde konuştu.

“BUGÜNE KADAR
BÖYLE ÇALIŞMA GÖRÜLMEDİ”
Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise, “Bu zamana kadar böyle çalışma görmedik. Önceden patates çukuru gibi olan ve sık sık meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın sağlanmasında güçlük yaşanan yolumuz, yapılan taş duvar imalatı ve altyapı çalışmaları ile güçlendirildi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

TRAFiK NEFES ALDI
Altınordu ilçesi kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla
hazırladığı projeleri hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Sivil Savunma
Kavşağı'ndaki yeni uygulama için hazırlıklarını tamamladı.
üzerindeki Sivil Savunma Kavşağı için hazırladığı projeyi de
hayata geçiren Büyükşehir, kentin trafik akışında yaşanan
aksamaların önüne geçiyor.

Kavşak üzerinde yol genişletmesi ve taş duvar imalatını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, sıcak asfalt çalışmalarını
da nihayete erdirdi.
DAHA ÖNCE 3 KAVŞAK YENİDEN
DÜZENLENMİŞTİ
Atatürk Bulvarı üzerinde Yeni Mahalle (fındık figürlü), Yeni
Sanayi ve Çakalçıkmaz Kavşağı'nın ardından, Ulubey yolu

TRAFİK AKIŞI
HIZLI VE GÜVENLİ OLACAK
Çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Enver Yılmaz, Ulubey yolu üzerinde kentin en önemli
çıkış noktalarından biri olan Sivil Savunma Kavşağı'nda artık
trafik akışının hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanacağını söyleyerek, “Çelebioğlu Köprüsü, 2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere 4
şeritli olmak üzere hizmete girerek daha büyük bir önem kazandı. Sivil Savunma Kavşağı'nda yürütülen projenin hayata
geçmesiyle birlikte Karapınar ve Karşıyaka Mahallesi üzerinden, Ulubey güzergâhı ve çevre yoluna bağlanan ana arterde
büyük bir rahatlama yaşanacak” diye konuştu.
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CUMHURBAŞKANI E
BAŞKAN YILMAZ, YATIRIMLARLA
İLGİLİ BİLGİ VERDİ
Büyükşehir Belediyesinin Ordu il genelindeki
yatırımlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a bilgi veren Başkan Enver
Yılmaz, kendilerine Ordu ziyaretleri nedeniyle teşekkürlerini sundu.
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ERDOĞAN, ORDU’DA
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu 6. Olağan İl
Kongresi'ne katılmak için Ordu'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la
görüştü. Ordu Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, günün anısına Başkan Yılmaz'a hediye verdi.
ORDU’YA 16 YILDA 18 MİLYAR YATIRIM YAPILDI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarında Ordu’ya yapılan hizmetlere değinerek 16 yılda 18 katrilyon (milyar) para harcadıklarını
söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ordu ilimize 3 bin 438 adet derslik, üniversite, Ünye ve Fatsa Devlet Hastaneleri ile birlikte
37 adet sağlık tesisi kazandırdık. Aybastı, Ulubey ve Akkuş
Devlet Hastanelerinin yapımı devam ediyor. 900 yataklı
Ordu Şehir Hastanemizi de yakında sizlerin hizmetine sunacağız. TOKİ vasıtasıyla Ordu’muza 4 bin 500 konut kazandırdık. 50 kilometre bölünmüş yol vardı biz bu yola 16 yılda
100 kilometre daha ilave ettik. Ordu ilimize 18 adet tünel
kazandırmış olup, Ordu Çevre Yolu çalışmalarımıza da
devam ediyoruz. Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk deniz dolgu-

suyla inşa edilen Ordu Giresun Havalimanını yine ilimize kazandırdık. Ordu’muzun su sorununu hallettik” dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, “2019
SEÇİMLERİNDE ORDULULARDAN YENİ REKORLAR
BEKLİYORUM”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’ya kazandırılacak olan üç organize sanayi bölgesinin ciddi bir çekim alanı oluşturacağını
söyledi. Fındık üreticilerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan, 16 yılda üreticilere 3 katrilyon (milyar) destek verdiklerini ve sundukları katkının devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordululardan
2019 seçimlerinde yeni rekorlar beklediğini ifade ederek,
16 Nisan referandumunda Türkiye’de ilk 100’e giren Çaybaşı, Kumru, Korgan ve Çatalpınar ilçelerine teşekkür etti.
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FATSA'DA iÇME SUYU HATLARI YENiLENDi
Fatsa'da içme suyu ana isale hattında sürdürdüğü çalışmaları sonlandıran Ordu
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), ilçeye yeni
hattan su vermeye başladı.

ESKİ BORULAR YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİLDİ
Kullanım ömrü tamamlandığı için sık sık arıza veren isale
hattında yapılan çalışmalar kapsamında, yaklaşık 6.000
metre duktil ve çelik boru imalatı yapan ekipler, su iletimini
artık yeni döşenen hatlardan sağlıyor.
YENİ HATTAN SAĞLIKLI İÇME SUYU İLETİLİYOR
Bölgenin içme suyu ihtiyacına cevap veremez hâle gelen ana
isale hattında çalışmalara başlayan OSKİ ekipleri, bu
kapsamda 6.000 metre duktil ve çelik boru imalatı

gerçekleştirdi. 2017 yılı sonunda çalışmaları tamamlayan
ekipler, test ve deneme sürecinin ardından temiz ve sağlıklı
içme suyunu vatandaşlara yeni döşenen hatlardan
ulaştırıyor.
TERFİ MERKEZİ BİNASI YENİLENDİ
İçme suyunun akış hızını sağlayan terfi merkezi binasını da
revize ederek boruları yenileyen OSKİ ekipleri, Fatsa ilçe
merkezinin içme suyu ihtiyacını yeni ve daha sağlıklı isale
hatlarından karşılıyor.

19

iÇME SUYU DEPOLARI 7/24 DENETiM ALTINDA
Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), içme suyu
depolarını sürekli denetim altında tutarak klorlama, bakım ve onarım çalışmaları sürdürüyor.
İçme suyu ihtiyacını karşılamada stratejik bir konuma sahip
olan içme suyu depoları, OSKİ ekipleri tarafından sürekli
denetim altında tutuluyor. İçme suyu depolarında
dezenfekte ve klorlama çalışmalarıyla birlikte bakım,
onarım, sızdırmazlık, peyzaj ve düzenli temizlik çalışmaları da
yürütülüyor.
İçme suyu çalışmalarının yanı sıra atık su terfi merkezlerinde
yenileme ve revizyon çalışmaları yapılırken; pompa, pano ve
binalar revize edilerek scada (uzaktan kontrol) sistemi
kurulup, atık su terfi merkezleri 7/24 kontrol altına alınıyor.

OSKi TESiSLERi KAPILARINI ÖĞRENCiLERE AÇTI
Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (OSKİ)
dünya standartlarında faaliyet gösteren içme suyu arıtma tesisleri ve atık su artıma
tesisleri kapılarını öğrencilere açtı.
Altınordu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu
öğrencileri Durugöl Atık Su Arıtma Tesisini, Dr. M.
Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri
Altınordu İçme Suyu Arıtma Tesislerini ve Ünye Fen
Lisesi öğrencileri de Ünye İçme Suyu Arıtma
Tesislerini ziyaret ederek arıtma çalışmaları
hakkında bilgi aldı.
Altınordu ve Ünye İçme Suyu Arıtma Tesislerini
ziyaret eden öğrencilere, tesislerin nasıl çalıştığı
detaylı bir şekilde anlatılarak, kullanılan içme
sularının evlere ulaşmadan önce hangi aşamalardan
ve nasıl bir arıtımdan geçtiği gösterildi. Ayrıca atık
su arıtma tesisinin nasıl çalıştığı, evlerde kullanılan
suların arıtılarak doğaya geri nasıl sağlıklı bir şekilde
kazandırıldığı anlatıldı.
444 10 52

ordu.bel.tr

/OrduBBld

20

Nisan 2018

ALTINORDU'DAKi YATIRIMLAR KOORDiNE EDiLDi
Altınordu ilçesinde devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon toplantısı
düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Altınordu'da altyapı çalışmalarını
tamamladıklarını ve ilçe merkezinde yıl sonuna kadar 85 km sıcak asfalt çalışması yapacaklarını
söyledi.
YATIRIMLAR İSTİŞARE EDİLDİ
Başkan Yılmaz toplantıda Altınordu ilçesindeki yatırımları istişare ettiklerini söyleyerek, “Altınordu Belediye Başkanımız
Engin Tekintaş, Altınordu Belediyemizin birim müdürleri ve
Ordu Büyükşehir Belediyemizin ilgili daire başkanları ile ilçemizde tamamlanan, devam eden altyapı ve üstyapı yatırım
çalışmalarını değerlendirerek planladığımız projelerimizi istişare ettik” dedi.
İLÇE MERKEZİNE 85 KM SICAK
ASFALT YAPILACAK
Altınordu ilçe merkezinde altyapı çalışmalarını tamamlayıp
üstyapıya yöneldiklerini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Göreve gelir gelmez, her mahallemizde altyapı seferberliği ilan
ettik ve sadece 3 yılda yüzde yüz oranında hedefe ulaştık.
Artık sağlam bir altyapımız var. Şimdi ise sıra sıcak asfalta
geldi. Bu yıl Altınordu ilçe merkezimizi 85 km sıcak asfalta kavuşturuyoruz” diye konuştu.
Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Bir süredir
devam eden altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Şu anda Altınordu ilçe merkezimizde hem bizlerin hem de Büyükşehir

Belediyemizin süren çalışmaları var. Bunların hızlı bir şekilde
tamamlanması için yapılması gerekenleri istişare ettik” şeklinde konuştu.
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OBB SPORCULARININ HEDEFi OLiMPiYATLAR
Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Fransız asıllı Türk vatandaşı olan ve Türkiye'yi
kadınlar +78 kiloda temsil eden Milli Judocu Kayra Sahit'i transfer etti.
Kayra Sahit'i Büyükşehir Belediyesporlu yapan imza
töreninde konuşan Başkan Enver Yılmaz, “Hedefimiz;
olimpiyatlara, dünya ve Avrupa şampiyonluğuna yönelik
ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek” dedi.
KAYRA, SEMBOL İSİMLERDEN BİRİ OLACAK
Ordu Büyükşehir Belediyesinde yapılan imza töreninde
kulübün hedefleriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Başkan
Yılmaz, Ordu ilinde judoda uluslararası boyutta bir gelenek
hâline gelen başarılara yeni transfer Kayra Sahit'in de katkı
sağlayacağını ifade ederek, “Kayra kardeşimiz, inşallah
olimpiyatlarda hem ülkemiz hem de ilimiz açısından gurur
kaynağımız olacak. Saygıdeğer hocalarımızın ilimiz adına
geçmişte başlatmış olduğu olimpiyat geleneğinde, judodaki
başarımızı en üst seviyeye taşıyabilecek sembol isimlerden
biri Kayra olacaktır. Bu çerçevede hem İstanbul Büyükşehir
Belediyesi hem de diğer spor kulüplerinin peşinden koştuğu
Sezer Hocamızın devreye girmesi ve Recep Kara
Başkanımızın da gayretleri ile birlikte önemli bir hamleyi
gerçekleştirdik” diye konuştu.

Yeni transfer Kayra Sahit ise Ordu'da olmaktan son derece
mutlu olduğunu belirterek, “Atmosfer harika. İnşallah güzel
işlere ve başarılara imza atacağız” diye konuştu. İmza
törenine Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve
antrenörler de katıldı.
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KENTSEL TASARIM REHBERi HAZIRLANIYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hizmete sunulacak kent mobilyaları, çeşitli
kentsel tasarım öğeleri, odak noktaları, altyapı ve üstyapı elemanları ile çeşitli görsel
alanlar konusunda “Kentsel Tasarım Rehberi” hazırlıyor.

HAZIRLIKLAR SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA
BİRLİKTE YÜRÜTÜLECEK
Kentsel tasarım rehberi ile ilgili çalışmaların başladığını söyleyen Başkan Enver Yılmaz, il genelinde bundan sonraki her
türlü düzenleme ve yenileme projelerine kılavuz olacak rehberin hazırlanması süresince, ilgili kamu kurumları ve sivil
toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket edeceklerini ifade etti.
ÇALIŞMALARDA BÜTÜNLÜK OLACAK
Kentsel tasarım rehberi kapsamında, 3 grup oluşturulacak
ve bu gruplar içerisinde yer alan farklı öğeler tasarlanacak.
İlk grupta yapı ve prefabrik yapı türünde olan çeşme, taksi
durağı, büfe, saat kulesi, tuvalet, trafo binaları, muhtar evi
vb. projelendirilecek.
İkinci grupta peyzaj öğesi türündeki bina cephelerinde uygulanacak olan çiçek ve çiçeklikler, zeminde yer alan çiçeklikler, oturma elemanları, oyun ve spor performans elemanları
vb. tasarlanacak.

Son grupta ise demonte tipte, metal malzemeden imal edilecek olan öğelerden otobüs durağı, işaret levhası, reklam
panosu ve billboardlar, telefon kabinleri, mısır-kestanefındık satışı için seyyar arabalar, kiosklar, parkmetreler,
bilet otomatları, geçici inşaat alanı seperatörleri, sokak takları ve şehir giriş taklarının tasarımı gerçekleştirilecek.
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HARiKALAR DiYARI ORDU
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz sahil yolu üzerinde bulunan kavşaklarda dekoratif
aydınlatma çalışması başlattı. Daha önce bu tür çalışmaları yalnızca televizyonlarda gördüklerini
söyleyen vatandaşlar, duydukları memnuniyeti “Harikalar Diyarı Ordu” benzetmesiyle ifade etti.
15 FARKLI NOKTADA DEKORATİF
AYDINLATMA YAPILACAK
Karadeniz sahil yolu üzerinde bulunan kavşaklarda üç
boyutlu dekoratif aydınlatma çalışmaları başlattıklarını
söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Üstyapı yatırımlarımız
kapsamında, Karadeniz sahil yolu üzerinde bulunan
kavşaklarda üç boyutlu dekoratif aydınlatma çalışması
başlattık. Şu anda Altınordu ilçemizde Mersan Kavşağı ile
Çapa Kavşağı'nda dekoratif aydınlatmaların kurulumunu
gerçekleştirdik. Orduluların ve karayolunu kullanan
vatandaşların göz zevkine hitap eden bu çalışmalarla ilgili
çok olumlu tepkiler alıyoruz. İlimizde görsel kaliteyi artırmak
ve fotoğraf çekim noktaları oluşturmak üzere yaptığımız

çalışmaları, ilerleyen günlerde 15 farklı noktada hayata
geçireceğiz” şeklinde konuştu.
ORDU HARİKALAR
DİYARI GİBİ OLMUŞ
Dekoratif aydınlatma çalışmalarını gören vatandaşlar ise
memnuniyetlerini ifade ederek, “Dekoratif aydınlatmalar
çok güzel. İnsanın göz zevkine hitap eden bir görünüşleri var.
Ordu ilimiz adeta harikalar diyarı gibi olmuş. Daha önce
yalnızca televizyonlarda gördüğümüz bu tür çalışmaları,
ilimizin Büyükşehir olmasıyla birlikte görmeye başladık.
Yapılan bu hizmetlerle Ordu'muz çok daha güzel olacak.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
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MEZARLIKLAR DÜZENLi HÂLE GETiRiLiYOR
Türkiye ortalamasının üzerinde mezarlık sayısıyla vatandaşa hizmet veren Ordu Büyükşehir
Belediyesi, il genelinde bulunan mezarlıklarda belli aralıklarla bakım ve onarım çalışması
yaparak halkın manevi değerlerine sahip çıkıyor.

ALTINORDU HATİPLİ MEZARLIĞININ ÇEVRE
DÜZENLEMESİ YAPILACAK
Mezarlık vasfı taşıyan arazilerde kirli görüntüyü ortadan
kaldırmak için çalışma yürüten ekipler, bu kapsamda
Altınordu ilçesine bağlı Hatipli Şehir Mezarlığında çevre
düzenleme çalışması gerçekleştirecek.
PROJE İKİ ETAPTAN OLUŞACAK
Halkın manevi değerlerine sahip çıkan Büyükşehir
Belediyesi, Hatipli Şehir Mezarlığında yapılacak çalışmaları

iki etap şeklinde sürdürecek. Kısa süre içerisinde başlayacak
projenin birinci etabında, 355 metreküp taş duvar, 315
metre uzunluğunda panel çit, 2.350 metrekare parke yol,
1.700 metre bordür, 2 giriş çıkış kapısı ve mezarlığın adının
yazılı olduğu kemer çalışması yapılacak.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, sürdürdüğü bu çalışmalarla
dinimizce saygı gerektiren mezarlıkları düzenli hâle getirerek
meydana gelebilecek tahribatı önlemeyi amaçlıyor.
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SOKAK HAYVANLARI SAHiPSiZ DEĞiL
Hayvanların sağlığına ve yaşam hakkına saygı göstererek beslenmesinden bakımına kadar her
alanda imkânlarını seferber eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, geride kalan kış aylarında sokak
hayvanlarının aç kalmaması için sürdürdüğü gıda desteği programında başarı sağladı.
ONLARIN DA YAŞAM HAKKI VAR
Özellikle yüksek bölgelerde ve kırsal kesimde kış şartlarının
yaşandığı günlerde, beslenmekte ve yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanlarının bulunduğu bölgelere hayvan yemi ve yiyeceği bırakarak hayatlarını idame etmesini
sağlayan Büyükşehir, zorlu hava şartlarını atlatmalarına yardımcı oldu. 19 ilçenin tamamında yürütülen çalışmalar ile sahipsiz köpeklerin yaşam hakkına saygı gösteren Büyükşehir
Belediyesi, hayvanseverlerin de takdirini kazandı.
Büyükşehir’in Altınordu ilçesinde bulunan Sokak Hayvanları
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sahipsiz hayvanlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sokaklardaki başıboş köpekler, tedavileri yapılmak üzere toplanarak bakım ve rehabili-

tasyon merkezine götürülüyor. Burada tedavisi yapılan köpekler, kısırlaştırılıp aşılanarak hayvanseverler tarafından da
sahipleniliyor.
BAŞKAN YILMAZ,
“4 YILDA TAM 1558 KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ”
Rehabilitasyon merkezinde 4 yılda 3 bin 590 köpeğin kısırlaştırılıp aşılandığını ve 3 bin 099 köpeğin tedavi edildiğini
vurgulayan Başkan Enver Yılmaz, “Sokak hayvanlarımızı her
zaman önemsiyoruz. Rehabilitasyon merkezimizde tedavisi
tamamlanıp aşılanan hayvanların 1.558’ini sahiplendirdik.
Bir kısmı tedavilerinin ardından tekrar doğaya salıverildi”
dedi.
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MiMAR SiNAN BiLGi EViNDEN HUZUREViNE ZiYARET
Ordu Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Bilgi Evi tarafından Yaşlılar Haftası kapsamında,
Ahmet Cemal Mağden Huzurevine ziyarette bulunuldu.
GENÇLER YAŞLILARIN
HAYAT TECRÜBELERİNİ DİNLEDİ
Öğrencilerin eğitimine sağladığı desteğin yanı sıra sosyal
etkinliklerine de katkı sunan Mimar Sinan Bilgi Evinde
öğrenim gören 8. sınıf düzeyindeki 15 öğrenci, yaşlılara
yönelik ilgi, sevgi ve saygılarını pekiştirmek amacıyla
huzurevinde yaşayan yaşlıları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında
öğrenciler, yaşlılar ile sohbet ederek onların hayat
tecrübelerinden kesitler dinledi.

YAŞLILAR ZİYARETTEN MEMNUN KALDI
Dünle bugün arasında köprü görevi kuran yaşlıları
unutmamak gerektiğini kaydeden Mimar Sinan Bilgi Evi
yetkilileri, “Yaşlılarımız, kültürel yaşamımızı yarınlara taşımayı
sağlayan en önemli değerlerimizdir. Yaşlı bireylerin toplumla
bütünleşmesi ve hayata bağlı olması gerekir. Bu kapsamda,
Ahmet Cemal Mağden Huzurevine bulunduğumuz ziyaretten
hem öğrencilerimiz hem de yaşlılarımız oldukça memnun
kaldı” ifadelerini kullandı.
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NiSAN AYI MECLiS TOPLANTISI YAPILDI
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Enver Yılmaz'ın
bazı yatırımlar ile ilgili yaptığı bilgilendirmenin ardından, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

“ŞEHİTLİK ANITI'NIN İHALESİNE ÇIKTIK”
Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yılı geride bıraktığına dikkat
çeken Başkan Enver Yılmaz, hizmetlerin artık gözle görülür
hale geldiğini söyleyerek, yatırımlarda inşaat takvimi ve ihale
sürecinin tamamlandığını, bu yıl mevcut yatırımların bitirilmesi noktasında gayret gösterileceğini kaydetti.
Yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulunan Başkan Enver Yılmaz, Şehitlik Anıtı'nın yapımı için kısa süre içerisinde ihaleye çıkılacağını belirterek, “Şehitlik Anıtı Ordu için ihtiyaçtı. Arka yüzünde 1.643 şehidimizin adının yazılı olacağı anıtımız Atatürk
Anıtı'nın karşısına yapılacak. Yaklaşık 13 dönümlük alanda yapılacak projemizin ihalesine çıktık. Kısa sürede hizmete sunmayı amaçlıyoruz” dedi.
“KÖPRÜBAŞI MEYDANI
MAYIS AYI SONUNDA HİZMETE GİRECEK”
Köprübaşı Meydan Projesi'nin mayıs ayı sonunda hizmete sunulacağını söyleyen Başkan Yılmaz, “Süleyman Felek Caddesi'ni trafiğe kapatmak suretiyle başlattığımız çalışmaları Köprübaşı Meydanı'nda da uyguluyoruz. Günde 80 bin vatandaşımızın yürüyüş yaptığı, yaklaşık 1 km'lik alanda binalar giydirildi. Köprübaşı Camii'nin de içerisinde yer aldığı alanda güzel bir
meydan ortaya çıkacak” şeklinde konuştu.

“KUMRU'YA GÜZEL BİR MEYDAN
KAZANDIRILACAK”
Kumru Kent Meydanı ve Kapalı Otopark Projesi'nin DSİ'nin
ıslah çalışmaları nedeniyle geciktiğini söyleyen Başkan Enver
Yılmaz, 8 milyon TL bedelli projenin ihalesine çıkılacağını ve ilçeye güzel bir meydan kazandırılacağını kaydetti.
BELEDİYE ENCÜMEN
VE KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ
Bilgilendirme ardından gündem maddelerine geçilen toplantıda Büyükşehir Belediye Encümeni'ne bir yıl süreyle görev yapmak üzere 5 encümen üyesi ile Meclis bünyesinde kurulması
zorunlu olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, Çevre ve Sağlık Komisyonu'na, Ulaşım Komisyonu'na, Plan ve Bütçe Komisyonu'na, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na
Meclis bünyesinde görev yapmak üzere ihtiyaca binaen Hukuk
Komisyonu'na ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na
üye seçimi yapıldı.
Nisan ayı Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi'nin 2017
yılına ait faaliyet raporu da görüşülerek yapılan oylama sonrasında oy çokluğu ile kabul edildi.
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YANGIN VE AFETLERE KARŞI BiLiNÇLi BiR NESiL YETiŞECEK
Ordu Büyükşehir Belediyesinin yangına ve doğal afetlere karşı bilgili ve bilinçli bir nesil
yetiştirmek amacıyla verdiği eğitim seminerleri aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda,
itfaiye ekipleri tarafından son dört yılda 170 bin öğrenciye eğitim verildi.
ÇALIŞANLAR TEHLİKEYE VE TEHDİTLERE KARŞI
BİLİNÇLENDİRİLİYOR
Büyükşehir Belediyesi, tüm yerleşkelerinde bulunan hizmet
binalarını olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıyor. İtfaiye
Dairesi Başkanlığınca düzenlenen tatbikatlar ile doğal
afetlere, sınai kazalara, yangınlara, sabotajlara, savaşlara ve
terör olaylarının ortaya çıkardığı tehlikeye ve tehditlere karşı
çalışanların bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Yaşanabilecek
her türlü olası acil duruma karşı hazırlıklı olmak için
düzenlenen eğitimlerde, çalışanların ve kurumun en az
zararla mevcut durumu atlatması, halkın da bu yönde eğitici
ve yönlendirici faaliyet ve etkinliklerle bilgilendirilmesi
hedefleniyor.
PLANLAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Sivil Savunma Uzmanlığı
tarafından yürütülen çalışmalarla hizmet binalarında ve
yerleşkelerde, olası acil durum ve afetlere karşı hazırlıklı
olmak için planlama çalışmaları ilçelerdeki tüm

yerleşkelerde tamamlandı. 16 ilçede eğitim ve tatbikatı
tamamlayan İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kalan 3 ilçede
bulunan yerleşkelerde ise çalışmalarına devam ediyor.
Yerleşkelerde 8 seferberlik ve savaş hâli planı, 83 acil durum
ve afet planı, 2 Ordu afet müdahale planı, 1 yangın önleme
yönergesi ve 22 sabotaja karşı koruma planı hazırlandı.
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GELECEK NASIL BiR iNSAN BEKLiYOR?
Ordu Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, Gürgentepe, Gölköy,
Mesudiye, Aybastı ve Ünye ilçeleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda “Gelecek Nasıl
Bir İnsan Bekliyor?” konulu seminer düzenlendi.

BAŞARI İÇİN BİRLİKTELİK ŞART
Seminerde insanın kendini gelecekte nasıl şekillendirmesi
gerektiği ile ilgili bilgi veren Kişisel Gelişim Uzmanı Arıkan,
"Kafanıza bir dokunun, aynı kafa ya da aynı baş Almanlar,
Amerikalılar ve Japonlarda da var. Demek ki çalışmamızda,
odaklanmamızda, uzmanlaşma ve kurumlaşmamızda
eksiklerimiz var. 'Şu'cu 'bu'cu diye ayrımcılıklarımız var.
Bizler bir şeyler başarmak istiyorsak önce bunları bir kenara
bırakacak ve birlik olacağız" dedi.
HATASIZ İNSAN YOKTUR,
DOSTLARIMIZA KARŞI VEFALI OLMALIYIZ
Her insanın hata yapma lüksüne sahip olduğunu anımsatan
Münir Arıkan, "Bunu da unutmamak gerekir ki her insanın

hata yapma lüksü vardır. Hatasız insan yoktur. O yüzden
dostlarımıza karşı vefalı olup, bir kötülük karşısında yapılan
tüm iyilikleri çöpe atmamalıyız" ifadelerini kullandı.
İNSAN ALLAH'IN VERDİĞİ
LÜTUFLARI GÖRÜP ŞÜKRETMELİ
Hayata dair küçük hikâyeler anlatan Kişisel Gelişim Uzmanı
Arıkan, "İnsanoğlunun öncelikle Allah'ın kendisine
bahşettiği lütufları görebilmesi gerekiyor. Birbirlerini
severek evlenen eşler, ufacık mevzulardan dolayı kavga eder
hâle geliyor. Eş vermiş surat asıyorsan, çocuk vermiş
azarlıyorsan, göz vermiş iyi şeylere bakmıyorsan, ağız vermiş
güzel söz edemiyorsan büyük bir kayıptasın " diye konuştu.
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BUTiK ÇiKOLATA KURSLARI iSTiHDAMA KATKI SAĞLIYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK), kursiyerlerin
istihdamına katkı sağlıyor.
Sadece bayan değil erkeklerin de katıldığı kurslarda ücretsiz
butik çikolata eğitimi verilerek bu anlamda Türkiye'de bir ilke
imza atılıyor. Kursiyerlerin bir kısmı, iş yeri açıp çeşitli illere
ürün pazarlarken, diğer bir kısmı da hobi olarak başladığı eğitimin sonrası iş sahibi olmaya hazırlanıyor.
15 GRUPTA 137 KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ
Bu zamana kadar 15 ayrı grupta 137 kişiye eğitim verilen
kurslar ile fındık, ceviz, hurma, keçiboynuzu vb. yöresel ürünleri çikolatayla birleştirerek Ordu'da butik çikolata işletmeleri
kurmak amaçlanıyor.
ÇİKOLATADAN PARA KAZANMAK
ÇOK HEYECANLI
Merakla başladıkları kurs sonrası istihdama katılan kursiyerler
ise, “Bölgemizde butik çikolata işletmeleri yaygın olmadığı
için halkımızın bu işe olan ilgisi bizi memnun ediyor. Evde çikolata yapmak zevk verirken, bu işten para kazanıyor olmak da
gurur verici. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.
KURSLAR 2016 YILINDA BAŞLADI

2016 yılı Nisan ayında başlayan kurslarda gıda üretiminin ön
koşulu olan hijyen ve gıda güvenliği konularında bilgilendirilen
kursiyerler, çikolatanın ham maddesi küvertürün eritilmesi,
temperlenmesi, soğutulması ve kalıplanması konularında da
pratik eğitime tabi tutuluyor. Butik çikolatanın muhafazası ve
ambalajlanması konusunda bilgi alan kursiyerler, çikolata yapımını pratikte uygulayarak eşsiz lezzetler ortaya çıkarıyor.
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KÂĞITLARDAN 3 BOYUTLU TABLO YAPIYORLAR
Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarına bağlı şubelerde kâğıt rölyef
kursu açıldı. Kursa katılanlar, 280 saatlik eğitimin sonunda üzerinde farklı görsellerin
bulunduğu kâğıtları keserek üç boyutlu tablolar oluşturmanın inceliklerini öğreniyor.

FARKLI BOYUTTA KESİLEN KÂĞITLAR,
ÜST ÜSTE YAPIŞTIRILARAK DERİNLİK
KAZANDIRILIYOR
Kâğıt rölyef kursunda birden çok ayrı katman üst üste özel
tekniklerle bir araya getirilerek, derinliği olan üç boyutlu
tablolar oluşturuluyor. Bir fotoğraf ya da poster tek tek
kesilip, en arka plandan ön plana çeşitli malzeme destekleri
ile tekrar bir araya getiriliyor. Ön sıraya ulaşmak için her
kesimde bir bölüm eksiltiliyor ve kâğıtlar esnetilerek boyut
kazandırılıyor.

ORMEK KURSLARINI SON DERECE BAŞARILI
BULUYORUM
Tarih öğretmeni olduğunu ve zamanını verimli
değerlendirmek amacıyla kursa katıldığını ifade eden
Kursiyer Bahriye Kisbet, “Endüstri Meslek Lisesinde tarih
öğretmeniyim. Zamanımı verimli kullanmak amacıyla
Büyükşehir Belediyemizin rölyef kursuna başladım. ORMEK
kurslarını son derece başarılı buluyorum” şeklinde konuştu.

RÖLYEF KURSUNA
ÇOK GÜZEL BİR İLGİ VAR
Rölyef kursuna yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen Kurs
Öğretmeni Sema Baki, “3 boyutlu kâğıt katlama kursumuza
çok güzel bir ilgi var. Öğrencilerimiz çalışmalarına yoğun bir
tempoda devam ediyor. Çeşitli resimleri kabartıp çökerterek
yaptığımız çalışmalar, genelde tablo şeklinde oluyor” dedi.
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