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TARiHi
DöNUŞUM

1930’lu yıllardan bu yana geçici eklemelerle günümüze kadar getirilen
ancak artan nüfus yoğunluğu nedeniyle iﬂas etme noktasına gelen içme
suyu hatlarının tamamını yenileyen OSKİ, yeni borulara su verme işlemini
tamamladı. Ordu artık, daha temiz ve daha sağlıklı bir içme suyuna kavuştu.
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ORDU BU PROJELERLE MARKA KENT OLACAK
Başkan Enver Yılmaz, Altınordu ilçesinde çalışmaları devam eden ve planlanan
projeleri otobüsle düzenlenen gezi programıyla basın mensuplarına anlattı.

Başkan Yılmaz, içerisinde mega projelerin de bulunduğu
projeleri aktardığı gezi programında, “Biz popülist politika
yapmıyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi bu projeler,
Ordu'muzu geleceğin marka kentlerinden biri hâline
getirecektir” dedi.
GELECEĞİN ORDU'SU İÇİN MİLYONLUK YATIRIMLAR
HAYATA GEÇİYOR
Sırasıyla Çakalçıkmaz Mevkii Kavşak Düzenlemesi, Sivil
Savunma Kavşak Düzenlemesi, Sivil Savunma Köprüsü,

Otogar Projesi, Yalçın Yamaner Bulvarı, Karşıyaka Spor
Tesisleri, Sanayi Kavşağı Düzenlemesi, Ordu Park AVM
Projesi, Stadyum Projesi, Sahil Bandı Koşu Yolu ve Bisiklet
Yolu, Civil Irmağı Tahkimat, Ayışığı Meydan Düzenlemesi,
Belediye Önü Kavşak Düzenlemesi ve Rıhtım projelerini
basın mensuplarıyla birlikte yerinde inceleyen Başkan
Enver Yılmaz, bazı projelerle ilgili de kapsamlı bilgi verdi.
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Başkan’ın Kaleminden...

VERDiĞiMiZ TAAHHÜTLERiN
ÇOK iLERiSiNDEYiZ
Değerli Hemşehrilerim,
Sürdürdüğümüz başarılı çalışmalar doğrultusunda, memleketimize fayda
sağlayacak yatırımları hayata geçiriyor ve gelecek nesillerimize Karadeniz'in
parlayan yıldızı olma yolunda güzel bir Ordu bırakıyoruz. Yerel seçimler
döneminde verdiğimiz taahhütlerin çok ilerisine geçerek vizyon projelerimizi bir
bir gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.
İlimizin uzun yıllar süren ve kangren hâline gelen sorunlarını, hizmet yılımız
dolmadan önemli ölçüde çözüme kavuşturmuş olup, geride bıraktığımız 3.5 yıl
içerisinde 360 milyon TL yola ve 150 milyon TL de suya ve kanalizasyona yatırım
yapmış bulunuyoruz. Yeni yılda özellikle üstyapı yatırımlarımıza ve insanımızın
gelişimi ile konforuna yönelik her bir projemize kaldığımız yerden yoğun mesai
harcayarak devam ediyoruz.
Muazzam projelere imza atma yolunda artık daha rahat karar alabilen ve yatırım
planlamalarını sorunsuz bir şekilde yürütebilen bir Büyükşehir Belediyesi olarak,
hizmetin en kalitelisini sunma gayreti gösterdiğimiz güzide kentimizde halkımızın
sosyal ve kültürel anlamda da kendisini geliştirmesine ayrıca önem veriyoruz. Bu
düşünceyle hayata geçirmiş olduğumuz Büyükşehir Belediyesi Sanat
Galerimizde, “Haremeyn, Hac-Mukaddese Yolculuk” adlı değerli ve özel bir
sergiye ev sahipliği yaparak kutsal topraklara gitme imkânı olmayan
vatandaşlarımıza manevi atmosfer yaşatmanın yanında, Peygamber Efendimizin
(S.A.V.) sakal-ı şeriflerini ziyarete açmış olmanın huzurunu ayrıca yaşıyoruz. Yine
ilimizde yepyeni bir projeye imza atarak sineması bulunmayan ilçelerimizde
vatandaşlarımızı sinema keyfiyle buluşturuyor, 7'den 70'e her yaş grubundan
insanımızın sinemaya olan farkındalığını artırıyoruz.
Kentimizin fiziki şartlarını olgunlaştırmanın yanı sıra insanımızın toplumsal
gelişimini de önemsiyor, bu vesileyle 2018 yılının başta ülkemiz olmak üzere tüm
insanlık için barış, huzur ve refah içinde geçmesini temenni ediyor; siz kıymetli
hemşehrilerime sağlık ve esenlik dolu günler diliyorum.
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BAŞKAN YILMAZ'DAN HAFTA SONU MESAiSi
Başkan Enver Yılmaz, Ordu çevre yolunda, Fatsa ve Ünye ilçelerinde devam eden
çalışmaları yerinde inceledi.
İLK İNCELEME ORDU ÇEVRE YOLUNDA
Hükümetin Ordu ilindeki en büyük yatırımlarından biri olan
çevre yolunda incelemelerde bulunan Başkan Enver Yılmaz,
çalışmaların hızla ilerlediğini söyleyerek, “45 dakikalık Ordu
şehir geçişini 10 dakikaya düşürecek olan çevre yolumuz,
şehir trafiğine rahat nefes aldıracak. Karadeniz'in zorlu
coğrafi şartlarında, Türk mühendislerinin büyük gayretiyle
inşa edilen ve Boztepe'nin altından tünellerle geçen Ordu
çevre yolumuz tamamlandığında, yıllık 30 milyon TL yakıt
tasarrufu sağlanacak. Çevre yolunu Karadeniz sahil yoluna
bağlayacak güzergâhı vatandaşlarımızın hizmetine açtık.
İnşallah çevre yolumuz kısa sürede tamamlandığında
şehrimizin trafiği rahatlayacak” dedi.
FATSA HUZUREVİ PROJESİ'Nİ İNCELEDİ
Başkan Enver Yılmaz, çevre yolundaki incelemelerin
ardından Fatsa ilçesine geçti. Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Ahmet Çoruh ve Fatsa Belediye Başkanı
Hüseyin Anlayan ile birlikte ilk olarak inşası devam eden
Huzurevi Projesi'ni yerinde inceleyen Başkan Yılmaz,
“Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye
devam ediyoruz. Projemiz 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. Projemizin yüzde 65'lik kısmı tamamlandı”
diye konuştu.
Sorumlu Müdür
Abdullah ÖZKAN
Basın Yayın Şube Müdürü V.
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BÖLGENİN EN BÜYÜK MEZBAHA PROJESİ'Nİ
YERİNDE İNCELEDİ
Ordu Büyükşehir Belediyesince inşası devam eden, bölgenin
en büyük mezbahası ve hayvan pazarında incelemelerde
bulunan Başkan Enver Yılmaz, “Tesisimiz, hem kesimhane
hem de hayvan pazarı olarak hizmet verecek. Mezbaha
bölümünde günlük 200 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş
hayvan kesimi yapılabilecek. Hayvan pazarımız da 500 adet
büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvan barındırma
kapasitesine sahip olacak. Yapım süresi çok uzun olmayacak
projemiz, inşallah 2018 yılı içerisinde hizmete girecek”
şeklinde konuştu.
KATI ATIK AKTARMA
İSTASYONLARIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI
Katı atık yönetim sisteminin en önemli kısımlarından birini
oluşturacak Fatsa'daki aktarma istasyonunda incelemelerde
bulunan Başkan Yılmaz, “Evsel atıkların ekonomik olarak
çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi amacıyla Ünye ve
Fatsa ilçelerimizde katı atık aktarma istasyonları kurmuştuk.
Yeni sistemle Ünye, Fatsa ve iç bölgedeki ilçelerden düşük

kapasiteli araçlarla toplanan çöpler, ilk önce bu istasyonlara
getirilecek ve ardından bekleme yapılmadan büyük kapasiteli
nakliye araçlarıyla Altınordu ve Ünye'deki Katı Atık
Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm Tesislerimize sevk edilecek.
Tesislerimizde işlenen çöpler ise Ünye Çimentoya satılacak.
Bu sayede bundan sonra ilçelerimizde gelişigüzel alanlara çöp
dökülmesine izin vermeyeceğiz ve daha önce çöp dökülen
alanları da kapatarak rehabilite edeceğiz” dedi.
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HAYALDi GERÇEK OLDU
Büyükşehir’in turizm ve spor alanında en önemli yatırımlarından biri olarak gösterilen
Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi.
“35 MİLYON TL'Yİ BULDU”
Törende konuşma yapan Başkan Enver Yılmaz, “Ordu'muzun
gelişimi için havalimanımız ne kadar büyük bir değer ise, kış
turizmine ve ekonomik anlamda büyümemize ciddi katkı
sağlayacak olan yeni kayak tesisimiz de bir o kadar önem
taşıyor” dedi.
650 dönümlük alan üzerinde tamamlanan kayak tesisinde
2 adet telesiyej, sosyal donatı alanları, kayak okulu, konuk
evi ve 150 araçlık otopark gibi birçok bölümün yer aldığını da
söyleyen Başkan Yılmaz, “Günlük 2 bin 700 kişiye hizmet
vereceğimiz tesisimizin yolu, gelecek yıl standartları yüksek
bir şekilde hizmete girmiş olacak. İnşallah yola ilişkin bir
sorunumuz olmayacak. Kayak merkezimiz, Büyükşehir
Belediyemizin bütçesinden aktarılan 31 milyon TL ile birlikte
toplam 35 milyon TL'ye mal oldu” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLER BURADAN
FAYDALANACAK”
Konuşmasında kayak sporunu sevdirmek ve geliştirmek için
de bazı çalışmalar yürüteceklerini söyleyen Başkan Enver
Yılmaz, “Biz bu sporu toplumun her kesimine yaymak
istiyoruz. Valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği
yaparak kayak sporunu seven öğrencilerimizi kış döneminde
bu tesisimize getireceğiz. Ordu Üniversitemiz ve Giresun
Üniversitesindeki öğrencilerimiz buradan faydalanacak.
Burayı inşa etmek de işletmek de ayrı bir iş dolayısıyla bu işin
ustası Kayak Federasyonumuzdur. Teknik anlamda ne
yapılması gerekiyorsa Kayak Federasyonumuz bu işin içinde
olacak” şeklinde konuştu.
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VALİ VEKİLİ ÖZTÜRK, “İNANIYORUM Kİ BURADA
ŞAMPİYON SPORCULAR YETİŞECEK”
Ordu Vali Vekili Âdem Öztürk ise “Ordu ilimiz bundan sonra
artık sadece yaz değil, kış turizminde de adından söz
ettirecektir” dedi.
KAYAK FEDERASYONU BAŞKANI YARAR, “İNŞALLAH
OLİMPİYATLARDA MEŞALEYİ TUTANLARIN İÇİNDE
ORDULU KAYAK SPORCULARI DA OLUR”
Açılış törenine katılan Kayak Federasyonu Başkanı Erol
Yarar, “Burada inşallah Türkiye'ye onur verecek kayakçılar
yetişir. Şu anda Karadeniz'in en büyük kayak tesisini
hizmete açıyoruz. Burası turizm alanında bölgeye hem

ekonomik katkı sağlayacak hem de kayak sporcularının
yetişmesinde önemli rol alacak. Ordu'da ilk, orta ve lise
öğrencileri servislerle tesisimize getirilsin ve biz onlara kayak
öğretelim. Gençler Türkiye'nin 2026 yılı kış olimpiyatlarına
adaylığı var. İnşallah o olimpiyatlarda meşaleyi tutanların
içinde Ordulu kayak sporcuları da olur” diye konuştu.
KABADÜZ BELEDİYE BAŞKANI YENER KAYA,
“ORDU'DA TARİH YAZDILAR”
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, “Büyükşehir
Belediyemizin verdiği hizmet ile Ordu'da tarih yazıldı. Sizlerin
desteği ile bu hayal gerçek oldu. Kayak merkezimiz, ileride
yanında otelleri ve farklı tesisleri ile birlikte daha da
gelişecek” ifadelerini kullandı.
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ÇAMBAŞI'NA 5 YILDIZLI OTEL

Ordu Büyükşehir Belediyesi, iştiraki ORBEL A.Ş. ve Ordu Sanayici ve İş Adamları
Derneğinin (ORDUSİAD) 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yapacağı 5 Yıldızlı Otel
Projesi için imzalar atıldı.
ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİNİN
YANINA YAPILACAK
ORBEL A.Ş. ve Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği
(ORDUSİAD), Çambaşı Yaylası'ndaki konaklama ihtiyacını
gidermek amacıyla kayak merkezinin hemen yanında,
40 bin metrekarelik bir alan üzerine 5 yıldızlı otel inşa
edecek.
80 ODA VE 110 YATAK KAPASİTESİ OLACAK
Başkan Enver Yılmaz, otel yapımıyla ilgili düzenlenen
protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, “Bu yatırımda
bizler de ORBEL A.Ş. vasıtasıyla elimizi taşın altına
koyuyoruz. Ordu Yatırım A.Ş. tarafından Çambaşı'mıza
yapılacak 80 oda ve 110 yatak kapasiteli otele % 30
oranında ortak oluyoruz. Yaklaşık 5 yıldır gündemde olan bu
konu, kayak tesisinin açılmasıyla birlikte Büyükşehir
Belediyemizin de katılımı ile önemli bir mesafe aldı.
Büyükşehir Belediyesi olarak % 30'luk teklifi kabul ettik.
İnşallah tesisimiz bittiğinde bölgemizin de mimarisini
yansıtacak bir proje olacak. Otelimiz, kısa bir sürede
tamamlanarak kayak tesisimizle bütünleşecek” diye
konuştu.

BU PROJE YENİ YATIRIMLARA DA
ÖNCÜLÜK EDECEK
Ordu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORDUSİAD) adına
Dernek Başkanı Kadir Engin ise projeye Büyükşehir
Belediyesinin paydaş olmasından büyük memnuniyet
duyduklarını belirterek, “ORDUSİAD üyeleri olarak,
Çambaşı'na bir otel kazandırma projemiz vardı. Tüm yasal
süreçleri tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız
Sayın Enver Yılmaz, projemize destek vererek ORBEL
A.Ş.nin yüzde 30 oranında ortak olmasını sağladı. Bu önemli
destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu
güzel projeyi Çambaşı Yaylası'na kazandırarak bölge
turizmine katkı sağlayacağız” dedi.
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KÖPRÜBAŞI MEYDANINDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Ordu ilinde altyapı çalışmalarında adeta devrim yapan Büyükşehir Belediyesi, şehri
geleceğe taşıyacak vizyon projeleri bir bir hayata geçiriyor. Başkan Enver Yılmaz,
Altınordu ilçesine yeni bir yaşam alanı kazandıracak Köprübaşı Meydan Projesi'nin
ihale edilerek yapım çalışmalarına başlandığını söyledi.
zemin etüdü yapılmıştı. Bu kapsamda, mevcut alandaki
YAYALAŞTIRMA PROJESİ'YLE
kapalı alan ve oturma gruplarını kaldırdık. Şu anda
BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR
Süleyman Felek Caddesi'ni araç trafiğine kapattıklarını ve bu projemizin hayata geçmesi için altyapı çalışmalarımızı
caddenin uzantısındaki halkın buluşma noktası olan yürütüyoruz” diye konuştu.
Köprübaşı mevkiine de yeni bir meydan kazandırmak için
çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “Süleyman
Felek Caddemizde yayalaştırma ve dış cephe iyileştirme
çalışmalarımız devam ediyor. Köprübaşı mevkiinde
köprünün her iki tarafında, derenin üzerini kapatacak ve
Köprübaşı Camii'nin dâhil olacağı bu alanda yeni bir çevre
düzenlemesi yaparak vatandaşlarımız için ortak yaşam alanı
oluşturacağız” dedi.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Her iki projenin birbirini tamamlayacak şekilde ilerleyeceğini
ve çalışmalar tamamlandığında ortaya çok güzel bir yaşam
alanının çıkacağını ifade eden Başkan Enver Yılmaz,
“Vatandaşlarımızın olumlu yönde görüş belirttiği Köprübaşı
Meydan Projemizin bilindiği gibi ihalesi gerçekleştirilmiş ve
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ÇAYBAŞI KENT MEYDANINA KAVUŞUYOR
Kent Meydanları Projesi kapsamında birçok ilçeye yeni meydan kazandıran Ordu
Büyükşehir Belediyesi, Çaybaşı ilçesinin özlemle beklediği kent meydanını
tamamlamak üzere. Başkan Enver Yılmaz, fonksiyonel olarak hazırlanan projenin kısa
bir süre içerisinde hizmete gireceğini söyledi.

BU MEYDAN İLÇENİN
BULUŞMA NOKTASI OLACAK
Toplam 6 bin m 2 lik alan üzerine projelendirilerek
çalışmalarına başlanan Çaybaşı Kent Meydanı'nın kısa süre
sonra hizmete hazır hâle getirileceğini ifade eden Başkan
Yılmaz, “Projemiz kapsamında, Çaybaşı Kent Meydanı

düzenlemesi çalışmamızda okul bahçesine basketbol sahası
yapıldı ve pota yerleştirildi. Atatürk büstü ve kaidesinin de
yerleştirildiği meydanın muhtelif yerlerine ahşap sekizgen
kamelyalar, öne eğimli ahşap kaideli beton banklar, ahşap
kaideli beton saksılı banklar ve WPC çerçeveli çöp sepetleri
monte edildi. Meydandaki kot sorununu estetik olarak
çözmek üzere istinat duvarları oluşturuldu. Tüm duvar
yüzeylerine baskı sıva ve üzerlerine ferforje korkuluklar
yapıldı. Bu meydan ilçede yaşayanların buluşma noktası
olacak” dedi.
MEVCUT TÜRBE YENİLENDİ
Meydana ve kaldırımlara araç çıkışını önlemek için lazer
kesimli kaldırım babaları yerleştirildiğini de belirten Başkan
Enver Yılmaz, “Modern alüminyum aydınlatma direkleri ile
meydanın aydınlatması yapıldı. Duvarın üst kotunda
bulunan türbe yenilenerek duvarları ve zemini Ünye taşı ile
kaplandı. Yine duvar yan yüzeylerinde, CNC kesim dekoratif
korkuluklar yapıldı” diye konuştu.
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FATSA'DA CEPHE iYiLEŞTiRME PROJESi SÜRÜYOR
Fatsa ilçesi sahil yolu üzerindeki binalarda Büyükşehir Belediyesince başlatılan Dış
Cephe İyileştirme Projesi devam ediyor. Başkan Enver Yılmaz, binaların dış cepheleri
yenilendikçe ilçenin farklı bir güzelliğe kavuştuğunu söyledi.
70 BİNANIN DIŞ CEPHESİ YENİLENDİ
Proje kapsamında 70 binanın dış cephesinin yenilendiğini
belirten Başkan Yılmaz, “Fatsa Dış Cephe İyileştirme Projesi
kapsamında, Bolaman Köprüsü'nden Elekçi Köprüsü'ne
kadar toplam 168 binada çalışma yapacağız. Şu ana kadar
70 binanın dış cephesi yenilendi ve boyandı. Diğer
binalardaki çalışmalarımız ise devam ediyor” dedi.
BU PROJE FATSA'YA DEĞER KATACAK
Başkan Enver Yılmaz proje tamamlandığında, Fatsa'nın
girişinden çıkışına kadar modern bir görünüm kazanacağını
söyleyerek, “Bu çalışmalar ilçemize değer katacak. Proje
kapsamındaki binalara hem mantolama yapılıyor hem de
binalar Fatsalı hemşehrilerimizin tercihi doğrultusunda mavi
ve beyaz renge boyanıyor. Projelerimizin uygulandığı
binaların tamamlanmasıyla birlikte inanıyorum ki Fatsa
ilçemiz, girişinden çıkışına kadar ahenk içerisinde ve
muhteşem bir görünüme kavuşacak” diye konuştu.
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EĞiTiME YATIRIM, GELECEĞE YATIRIM
Büyükşehir’in eğitim yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Başkan Enver Yılmaz,
İkizce ilçesinde yapımına başladıkları 24 derslikli İmam Hatip Lisesini
tamamladıklarını ve eğitim öğretime hazır hâle getirdiklerini söyledi.

DERSLİK SAYISI 18'DEN
24'E ÇIKARILDI
Ordu ilinin geleceğine yön veren yatırımları hayata geçirmeye
devam ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Büyükşehir
Belediyesi olarak, illimizin geleceğini inşa etmeye devam
ediyoruz. İlk önce 18 derslikli olarak planladığımız ancak
gelen talepler nedeniyle 24 derslikli olacak şekilde yeniden
projelendirdiğimiz İmam Hatip Lisemizi tamamladık. İkizce
ilçemiz, gerek binası gerekse çevre düzenlemesiyle birlikte
güzel bir eğitim yuvasına kavuştu” dedi.
BAŞKAN YILMAZ,
“TÜM İMKÂNLARI SEFERBER ETTİK”
İkizce'deki öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmesi için tüm
imkânları seferber ettiklerini ifade eden Başkan Enver Yılmaz,
geçici kabulü yapılan lise binasının tüm yapım işleri ve çevre
düzenlemesinin bittiğini ve önümüzdeki günlerde hizmete
gireceğini söyledi.

“EĞİTİME KATKIMIZ SÜRECEK”
Projenin 6 dönümlük bir alana inşa edildiğini belirten Başkan
Yılmaz, “İkizce ilçemizin güzel bir yerinde, meslek
yüksekokulunun hemen yanında bulunan 6 dönümlük alana
inşa ettiğimiz lisemiz 24 derslik, 1 adet laboratuvar, 1 adet
bilgisayar odası, bay ve bayan mescit ve şadırvan,
2 öğretmenler odası, rehberlik odası ve 6 adet yönetici
odasından oluşuyor” diye konuştu.
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KORGAN, KAPALI HALK PAZARINA KAVUŞUYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Korgan ilçesi için hazırladığı “Kapalı Halk Pazarı”
projesini hayata geçiriyor. İhalesi yapılan projenin kısa bir süre içerisinde
tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.
KORUNAKLI BİR PAZAR ALANI OLACAK
Toplam 2 bin 250 metrekare alan üzerine kurulacak olan
projenin ilçenin önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini
belirten Başkan Enver Yılmaz, “Artık ilçe halkımız kışın
soğuktan, yağmur ve çamurdan, yazın ise tozdan
kurtulacak. Projemiz tamamlandığında ortaya korunaklı bir
pazar alanı çıkacak” dedi.
MODERN VE SAĞLIKLI KOŞULLARDA ALIŞVERİŞ
YAPILACAK
İçerisinde pazar esnafı için 66 adet tezgâh, bay ve bayan
tuvaleti, şadırvan, mescit, bebek bakım odası ve zabıta
odasının yer alacağı projenin mevcut pazar alanının olduğu
yere yapılacağını belirten Başkan Yılmaz, “Cumartesi günleri
kurulan mevcut pazar alanımızın olduğu yere yapacağımız
kapalı pazarda vatandaşlarımız, daha modern ve sağlıklı
koşullarda alışveriş yapabilecek. Korgan ilçemize hayırlı
olsun” diye konuştu.
444 10 52
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“MEZBAHA VE HAYVAN PAZARI PROJESİ”NDE

BiNALAR GÖRÜNMEYE BAŞLADI
Fatsa ilçesinde Büyükşehir Belediyesince yapılan, bölgenin en büyük modern
“Mezbaha ve Hayvan Pazarı Projesi”nde binalar görünmeye başladı. Başkan
Enver Yılmaz, yapım çalışmaları hızlı bir şekilde ilerleyen tesisin önümüzdeki
yıl hizmete gireceğini söyledi.
ÇALIŞMALAR HIZLI BİR ŞEKİLDE
İLERLİYOR
Mezbaha ve Hayvan Pazarı Projesi'nde önemli ilerleme
kaydedildiğini belirten Başkan Yılmaz, “Bölgemizin en
büyüğü olacak tesisimizde çalışmalar hızlı bir şekilde
ilerliyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan padokların olduğu
hayvan pazarı binasının çelik imalatı bitti ve yakında kenet
çatı imalatına başlanacak. Mezbaha binasının betonarme
imalatı tamamlanmış olup, çelik çatı imalatı ise devam
ediyor. İdari binanın betonarme işi bitti, tuğla ve diğer işleri
yapılıyor. Proje içerisinde yer alan 2 nizamiye binası, deri
deposu ve gübre deposunun betonarme işleri tamamlandı.
Arıtma binasının grobetonu atılmış olup, demir işlerine
başlanılacak” dedi.
2018 YILINDA HİZMETE GİRECEK
Başkan Enver Yılmaz, Mezbaha ve Hayvan Pazarının 2018
yılı içerisinde hizmete gireceğini söyleyerek, “Tesisimiz, hem
kesimhane hem de hayvan pazarı olarak hizmet verecek.

Mezbaha bölümünde günlük 200 adet büyükbaş ve 500 adet
küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Hayvan pazarımız da
500 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvan
barındırma kapasitesine sahip olacak. Yapım süresi çok uzun
olmayacak projemiz, inşallah 2018 yılı içerisinde hizmete
girecek” diye konuştu.
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YENi YERLEŞKE BiTMEK ÜZERE
Efirli Mahallesi'nde yaklaşık 40 dönümlük alan üzerine inşa edilmekte olan yeni
yerleşkede çalışmalar sona yaklaştı. Başkan Enver Yılmaz, büyük oranda tamamlanan
yerleşkeye, Durugöl hizmet binasında bulunan bazı birimleri taşıdıklarını söyledi.

BİNALAR HAZIR
Çelik konstrüksiyon sistemi kullanılarak imal edilen binaların
hızlı bir şekilde yapıldığını söyleyen Başkan Yılmaz,
“Binalarımızı inşa ettik ve çatılarını kapattık. Durugöl
yerleşkemizdeki bazı birimlerimizi buraya taşıdık. Bina
içlerinde alçı, boya, doğrama ve seramik işleri gibi küçük
çaplı işlerimiz devam ediyor. Dış alanda ise yağmur suyu
hatlarını döşeyip, çevre düzenlemesi ve asfaltlama
çalışmalarını da yaparak yerleşkemizi hazır hâle getireceğiz”
dedi.

ATÖLYE VE DEPOLAR TAŞINDI
Yaklaşık 1.500 m2si yeşil alan yapılacak olan Ordu
Büyükşehir Belediyesi Efirli yerleşkesinin 20 bin 258 m2si
sert zemin olacak. Etrafı yaklaşık 1.000 m uzunluğunda
duvar ve korkulukla çevrilecek, giriş ve çıkışları kontrol
altına alınacak yerleşke alanında Ulaşım Dairesi
Başkanlığının ana atölyesi, ek atölye, yedek parça ambarı,
inşaat - demirbaş ambarı, akaryakıt- motorin birimi, trafik
şubesinin idari alanı ve depo alanı ile diğer Daire
Başkanlıklarının depo alanı yer alacak.
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ORDU'NUN SUYU YEN
1930'lu yıllardan bu yana geçici eklemelerle günümüze kadar getirilen ancak artan
nüfus yoğunluğu nedeniyle iflas etme noktasına gelen içme suyu hatlarının tamamını
yenileyen OSKİ, yeni borulara su verme işlemini tamamladı. Ordu artık, daha temiz ve
daha sağlıklı bir içme suyuna kavuştu.
YENİ HATLARA
SU VERİLMEYE BAŞLANDI
Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde bulunan 15.000 m3 su
deposunun şebeke çıkışı olan 900'lük düktil boruya
bağlanmasıyla AB Projesi kapsamında yapılan içme suyu
hatları fiilen işletmeye alınmış oldu.
“ALTINORDU'NUN
EN BÜYÜK ALTYAPI YATIRIM PROJESİ”
Büyükşehir Belediyesinin kangren hâle gelen sorunlara
çözüm üretmeye devam ettiğini belirten Ordu Büyükşehir
Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Altınordu ilçesinin en
büyük altyapı yatırım projesinde çalışmalarımız
tamamlandı. Proje dâhilinde, 71 km içme suyu hattı ve
30 km kanalizasyon hattı olmak üzere toplam
101 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapı
yatırımını hizmete sunduk. Toplam maliyeti 10 milyon 288
bin 565 Euro olan projenin yüzde 85'i Avrupa Birliği Hibe
Fonu, yüzde 6'sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yüzde 9'u
da OSKİ Genel Müdürlüğünce karşılandı” dedi.
“PROJE TAMAM”
101 kilometrelik altyapı yatırım projesinin tamamlandığını
ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “71 km'lik içme suyu
hattı ve 30 km'lik kanalizasyon hattı çalışmasını
tamamladık. Ayrıca 3 adet içme suyu deposu ve 2 adet
terfi merkezi inşa ederken 12 adet terfi merkezinin de
modernizasyonu gerçekleştirdik. Çalışmaların
tamamlanmasıyla birlikte Altınordu ilçe merkezinde su ve
kanalizasyon sorunu tarihe karıştı. Büyükşehir Belediyesi
olarak, şehrimizin kronikleşen sorunlarına iki yılda ciddi
çözümler bulduk ve bulmaya da edeceğiz” diye konuştu.

İŞTE ALTYAPISI
YENİLENEN MAHALLELER
Ordu'da yeni içme suyu hattına kavuşan mahalleler ise şu
şekilde;Selimiye Mahallesi, Şarkiye Mahallesi, Şirinevler
Mahallesi, Düz Mahalle, Bahçelievler Mahallesi, Yeni
Mahalle, Bucak Mahallesi, Subaşı Mahallesi, Şahincili
Mahallesi, Durugöl Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Akyazı
Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Karacaömer Mahallesi,
Eskipazar Mahallesi, Karapınar Mahallesi. Taşbaşı
Mahallesi, Zaferimilli Mahallesi, Azizeye Mahallesi, Saray
Mahallesi, Kirazlimanı Mahallesi, Selimiye Mahallesi ve
Şarkiye Mahallesi.
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BiN 385 KM ASFALT YOL YAPILDI
Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü büyük yol yatırımlarıyla
ulaşımı sorun olmaktan çıkarıyor. Başkan Enver Yılmaz, yol ile ilgili devrim
niteliğinde çalışmalara imza attıklarını ve şimdiye kadar 1.385 km yolu
asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

ÇAMURDAN GEÇİLMEYEN MAHALLE YOLLARI
ASFALTLA BULUŞTU
Orduluların yolu açık olsun diye gece gündüz ve yaz kış
demeden çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden
Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimizde en acil çözüm bekleyen
sorunlardan biri olan yol konusunda ekiplerimiz gece gündüz
ve yaz kış demeden çalışıyor. Yolla ilgili, yerel yönetimler
tarihinin en büyük ulaşım hamlesini başlatarak devrim
niteliğinde çalışmalara imza atan bir Büyükşehir Belediyesi
olarak, ilçe merkezleri ve grup yollarımızı sıcak asfaltla
buluşturduk. Çamurdan geçilmeyen mahalle yollarımızı
asfaltlayarak vatandaşlarımıza konforlu ulaşım imkânı
sunduk” dedi.

DEVRİM NİTELİĞİNDE YATIRIMLARA
İMZA ATILDI
Başkan Enver Yılmaz, Türkiye'nin en uzun yol ağına sahip
Ordu ilinde şimdiye kadar 1.370 km asfalt yaptıklarını
söyleyerek, “2014 yılından bu yana yaptığımız çalışmalar
kapsamında, şimdiye kadar 535 km'si sıcak asfalt ve
850 km'si asfalt olmak üzere toplam 1.385 km asfalt yol
çalışması yaptık. Arazi şartlarının uygun olmadığı yerlerde
35 km beton yol yaparken, 900 km yeni yol açma ve yol
genişletme, 5 bin 711 km stabilize yol, 14 bin 120 km reglaj,
8 bin 767 km hendek temizliği, 4 bin km asfalt yama ve
40 bin m2 parke yol çalışması gerçekleştirdik” diye konuştu.
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SiViL SAVUNMA KAVŞAĞI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDiYOR
Büyükşehir, Altınordu ilçesindeki Yeni Mahalle, Yeni Sanayi ve Çakalçıkmaz
Kavşağı'nın ardından, Ulubey yolu üzerindeki Sivil Savunma Kavşağı için de
çalışma başlattı.
YENİ KAVŞAKLARDAN VATANDAŞ MEMNUN
Hizmete giren kavşaklarla ilgili olumlu sonuçların
vatandaşlarda memnuniyet yarattığını belirten Başkan
Enver Yılmaz, “Kentimizin trafiğinde önemli çıkış
noktalarından biri olan Sivil Savunma Kavşağı, Çelebioğlu
Köprüsü'nün 2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olarak
hizmete girmesinin ardından 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” dedi.

istikametine giden araçların önü açılacak. 80. Yıl
Cumhuriyet Caddesi'nin kavşağa bağlantısı kapatılacak ve
yan yol açılacak. Arif Hikmet Onat Caddesi'nden Ordu
istikametine giden araçlar için de alt yol oluşturularak
Ulubey'den Sivil Savunma yönüne doğru dönüş şeridi
yapılacak” diye konuştu.

KAVŞAKTAKİ DEĞİŞİM TRAFİĞİ RAHATLATACAK
Diğer bölgelerdeki kavşak düzenlemelerinde yaptıkları gibi
Sivil Savunma Kavşağı'nda da cep ve yan yolların olacağını
belirten Başkan Yılmaz, “Sivil Savunma Kavşağı'nda 80. Yıl
Cumhuriyet Caddesi'nden gelen araçlar, kavşağa çıkarak
trafiği tehlikeye düşürüyor ve yolu tıkıyor. Bu durumun
ortadan kaldırılması, trafik akışının hızlı ve güvenli bir şekilde
sağlanması amacıyla şehir merkezinden gelip Sivil
Savunmaya inen araçlar için cep oluşturularak Ulubey
444 10 52
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PERŞEMBE'YE 99 KM ASFALT YOL
Büyükşehir Belediyesinin Perşembe ilçesindeki ulaşım yatırımları sürüyor. Başkan Enver
Yılmaz, ilçede şimdiye kadar 99 km asfalt çalışması yaptıklarını söyledi.
34 KM SICAK ASFALT VE 65 KM SATHİ ASFALT
ÇALIŞMASI YAPILDI
Göreve başladıkları günden itibaren ilçelerde asfalt
seferberliği başlatarak vatandaşlara hak ettikleri hizmeti
sunmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan
Yılmaz, “Perşembe'de bu zamana kadar 34 km sıcak asfalt ve
65 km sathi asfalt yol çalışması yaparak vatandaşlarımızın
hizmetine sunduk. İlçemizde ana ve ara yolların birçoğunu,
yaptığımız bu çalışmalar doğrultusunda çamurdan kurtardık.
Altyapıyı hazır hâle getirdiğimiz kısımlardaki asfalt
çalışmalarımıza mevsim koşulları el verdiği ölçüde devam
edeceğiz” dedi.
MAHALLE YOLLARI
ÇAMURDAN ASFALTA DÖNÜŞTÜ
Büyükşehir Belediyesiyle birlikte yolun sorun olmaktan
çıkarıldığını ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Beyli-Güzelyurt
grup yolu, Çınar-Töngeldüzü-Radar-İstanbulboğazı, Eski Kırlı
yolu, Çerli Saray Mahalle yolu, Cumhuriyet-Bakırcılar-23
Nisan-Eğitim- Kültür- 30 Ağustos Caddeleri ile Kum Sokak,

Piroğlu Sokak 9 Eylül Sokak, Hekim Sokak ve daha birçok
noktada sıcak asfalt; Saray Gündoğdu, Doğanköy,
Medreseönü, Anaç Ortatepe, Kırlı Çamarası, Ortaköy, ÇerliSoğukpınar Dereyolu, Çamarası-Ilıca, Hacılar, Çaytepe,
Yazlık, Okçulu, Medreseönü-Yazlık-Kazancılı ve Kovanlı
Mahalle yolunda da sathi asfalt çalışması gerçekleştirdik.
Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

21

ÜNYE SICAK ASFALT KONFORUNU YAŞIYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde sıcak asfalt yol çalışmalarına aralıksız
devam ediyor. Başkan Enver Yılmaz, ilçede bugüne kadar 42,5 km sıcak asfalt
çalışması yapıldığını söyledi.

ULAŞIM ÇALIŞMALARI
ALTYAPIYLA KOORDİNELİ YÜRÜTÜLÜYOR
Başkan Yılmaz, 2017 yılı sıcak asfalt yol programı
kapsamındaki güzergâhlarda çalışmalarını yoğun olarak
sürdürdüklerini belirterek, “Altyapı çalışmalarımız dâhilinde
imalatı yapılan noktaların yağmur suyu, içme suyu, doğal
gaz ve elektrik hatları tamamen yenilendi. Bu sene doğal gaz
çalışmalarımız ile koordineli bir şekilde sıcak asfalt
uygulamamızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

BİRÇOK CADDE VE SOKAKTA
ÇALIŞMA YAPILDI
Başkan Yılmaz bu yıl içerisinde, Atatürk Mahallesi Çambaşı
Caddesi'nde 1,2 km, Çınarlık Mahallesi Çınarlık Caddesi
Harmantepe Sokak'ta 1,5 km, Erenyurt-Kumru bağlantı
yolunda 5 km, Liseler Mahallesi Irmak Caddesi'nde 0,35 km,
Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi'nde yan bağlantı yolları
ile 0,85 km ve yine Liseler Mahallesi Belediye Caddesi'nde
0,40 km sıcak asfalt çalışması yaptıklarını söyledi.

YAPILAN YATIRIM
30 MİLYON TL'Yİ BULACAK
Geride bırakılan 3,5 yılı aşkın süreçte Ünye'de
gerçekleştirilen ulaşım yatırımının 2017 yılı sonuna kadar
yaklaşık 30 milyon TL'yi bulacağını ifade eden Başkan Enver
Yılmaz, “Bugüne kadar 42,5 km sıcak asfalt çalışması
yaptığımız Ünye ilçemizde yıl sonuna kadar 18,3 km sıcak
asfalt, 35,2 km sathi asfalt kaplama, 6,1 km beton yol, 20,3
km tesviye ve yol onarımı ile 150 km stabilize yol çalışması
gerçekleştireceğiz” dedi.
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KALDIRIMLAR BASKI BETONLA GÜZELLEŞiYOR
Ordu ilinde yaptığı kilometrelerce sıcak asfalt yol çalışması ile ulaşımda adeta çağ
atlatan Büyükşehir Belediyesi, birçok cadde ve sokağı baskı beton kaldırımlarla
güzelleştirmeye devam ediyor. Büyükşehir, 2017 yılında Altınordu ilçe merkezinde
2
yaklaşık 18 bin m baskı beton kaldırım çalışması gerçekleştirdi.
VATANDAŞ ÇALIŞMALARI TAKDİR EDİYOR
Ordu'da ulaşımda büyük çalışmalar yaparak tüm ilçeleri sıcak
asfalt konforuyla tanıştıran Büyükşehir Belediyesi, yayaları
ve esnafları da memnun eden çalışmalara imza atarak yolları
baskı beton kaldırım ile güzelleştiriyor. Yapılan çalışmalar,
sıcak asfalt konforundan sonra baskı beton kaldırımın
güzelliğiyle tanışan vatandaşların takdirini kazanıyor.
ENGELLİLER UNUTULMADI
2017 yılında Altınordu ilçesinde birçok cadde ve sokakta
sıcak asfalt yol çalışmalarını tamamlayan Ordu Büyükşehir

Belediyesi, toplamda 17 bin 756 m2 baskı beton kaldırım
inşası gerçekleştirdi. Görme engelliler için kabartmalı ve
hissedilebilir yüzeylerin yer aldığı kaldırımlarda engelli
rampaları da yer alıyor.
2018'DE 55 BİN m2 BASKI BETON
KALDIRIM YAPILACAK
Yürüttüğü proje ile esnaf ve vatandaşlardan büyük takdir
gören Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı için ise 55 bin m2 baskı
beton kaldırım çalışması planlıyor.
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OSKi'NiN ULUSLARARASI AKREDiTASYON BAŞARISI
OSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025 standartlarına göre
Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) akreditasyon belgesi alma başarısını gösterdi.
OSKİ'NİN LABORATUVARI ULUSLARARASI
STANDARTLARA SAHİP OLDU
OSKİ'nin su laboratuvarı akreditasyonu ile birlikte
uluslararası alanda itibar ve prestij kazanmış olduğunu, sonuç
doğrulama ve izlenebilirlik yetenekleri bakımından da güven
veren bir seviyeye ulaştığını belirten Genel Müdür Fatih
Yürük, “Laboratuvarın spesifik testleri gerçekleştirme
konusunda yetkin olduğunun tanınması amacıyla gerekli
özellikleri açıklayan akreditasyona “TS EN ISO/IEC 17025”
denilmektedir. Böylece bu standardı yakalayan
laboratuvarlar, geçerli teknik sonuçları sağlıklı bir şekilde
üretir. 2016 yılından bu yana devam eden süreç neticesinde
OSKİ Genel Müdürlüğümüz, TS EN ISO/IEC 17025
standartlarına göre akreditasyon belgesinin sahibi oldu” dedi.

DÜNYA STANDARTLARININ GEREKTİRDİĞİ
TÜM KRİTERLERİ EKSİKSİZ YERİNE GETİRDİK
Alınan belgeyle ilgili açıklamalarda bulunan OSKİ Genel
Müdürü Yürük, laboratuvarlarımızda bulunan ve dünyanın en
gelişmiş sistemlerinin uygulandığı cihazlarımız ile tüm
kriterleri eksiksiz olarak sağlamış bulunuyoruz” diye konuştu.

GÖLKÖY'E 10 MiLYON TL'LiK YATIRIM
Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü (OSKİ) tarafından 10 milyon 250 bin TL'lik yatırımın yapıldığı Gölköy'de
projelerin sürdürüldüğünü söyleyerek ilçedeki altyapı sorununun tamamen çözüleceğini belirtti.

İLÇEYE İÇME SUYU VE
KANALİZASYON HATLARI İNŞA EDİLDİ
Geride bırakılan 3.5 yıllık süreçte Gölköy'ün birçok
mahallesinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının inşa
edildiğini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “İlçemize 10 milyon
250 bin TL'lik yatırım gerçekleştirerek 3 adet su alma yapısı,
10 adet içme suyu deposu, 63.000 metre içme suyu hattı ile
7.400 metre kanalizasyon hattı kazandırdık” dedi.

Mahallemize 2.300 metre içme suyu şebeke hattı, Direkli
Mahallemize 280 metre kanalizasyon ve 1.700 metre içme
suyu isale ve şebeke hattı ile Düzyayla Mahallemize 2.200
metre içme suyu isale ve şebeke hattı kazandırdık.

İLÇEYE YENİ YATIRIMLAR KAZANDIRILIYOR
OSKİ tarafından ilçede önemli yatırımların yürütüldüğünü
ifade eden Başkan Yılmaz, “2017 yılında Güzelyurt
Mahallemize 2.200 metre içme suyu hattı, Süleymaniye
Mahallemize 150 metre kanalizasyon hattı, Konak
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HER NOKTADA ÇALIŞMA VAR
Ulubey, Gürgentepe ve Gölköy ilçelerinin yanı sıra Mesudiye'nin Topçam Mahallesi
ve Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda incelemelerde bulunan Başkan Enver
Yılmaz, “İlçemizde yaptığımız incelemeler sırasında her yerde muazzam bir
çalışmanın olduğunu gördük” diye konuştu.
Kendi kullandığı aracıyla ilçelere sürpriz bir
ziyaret yapan Başkan Enver Yılmaz, Büyükşehir
Belediyesinin yaptığı çalışmaları teftiş etti.
Gürgentepe ilçe merkezinde tarihte ilk kez
başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde
inceleyen Başkan Yılmaz, daha sonra Gölköy
ilçesine geçti. Gölköy-Mesudiye-Topçam yol
ayrımında bulunan Bayırköy Mahallesi'nin
muhtarı ve sakinleriyle bir araya gelen Başkan
Enver Yılmaz, Mesudiye'nin Topçam Mahallesi
ve Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nı birbirine
bağlayan 25 km'lik güzergâhta sürdürülen sıcak
asfalt çalışmalarıyla ilgili yüklenici firma
yetkililerinden bilgi alarak incelemelerde
bulundu. Ulubey, Gürgentepe, Gölköy ve
Mesudiye'deki teftişin ardından, Kabadüz
ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'na geçen Başkan
Yılmaz, Büyükşehir Belediyesinin bu yıl hizmete
açtığı Türkiye'nin denize en yakın tesisi olan
Çambaşı Kayak Merkezi'nde de incelemelerde
bulundu.
Bir günde 5 ayrı ilçede incelemelerde bulunan
Başkan Enver Yılmaz, “İlimizin her noktasında
çalışma olduğunu görmek mutluluk verici” dedi.
Ordu'nun devam eden ve tamamlanan
yatırımlarla önünün açık olduğunu dile getiren
Başkan Yılmaz, “Bugüne kadar 510 km sıcak
asfalt ve 850 km sathi asfalt yol çalışması
gerçekleştirdik. 5 ilçemizde yaptığımız
incelemeler sırasında her yerde muazzam bir
çalışmanın olduğunu gördük” diye konuştu.
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KARADENiZ KENT KONSEYLERi ORDU'DA TOPLANDI
Karadeniz Kent Konseyleri İstişare Toplantısı Ordu ilinde yapıldı. Ordu Kent Konseyinin ev
sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılan Başkan Enver Yılmaz, toplantının gündeminde
yer alan Karedeniz Bölgesi'ne hızlı tren yapılmasıyla ilgili fikre Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın olumlu baktığını söyledi.

KARADENİZ KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ BÖLGEYE
ÖNEMLİ KATKILAR SUNACAKTIR
Başkan Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak kent
konseyleriyle gayet uyumlu bir şekilde çalıştıklarını
belirterek, "Büyükşehir olmamızla birlikte kurulan Ordu ve
Ünye Kent Konseylerimiz, kuruluş amaçlarına göre hareket
ederek üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getiriyor.
Bizler de kendileriyle son derece uyum içerisinde çalışıyoruz.
Sizlerin fikirlerini önemsiyoruz. Karadeniz Kent Konseyleri
Birliği oluşturulması hâlinde bu birliğin bölgemize çok önemli
katkılar sunacağına inanıyorum” diye konuştu.

KARADENİZ'E HIZLI TREN PROJESİ'NE
CUMHURBAŞKANIMIZ VE BAŞBAKANIMIZ SICAK
BAKIYOR
Toplantının gündemindeki bir diğer konu olan, Samsun'dan
Sarp'a kadar uzanan hızlı tren projesinin Karadeniz Bölgesi
için son derece önemli olduğuna dikkat çeken Başkan
Yılmaz, “Konuyla ilgili yerelde bir talep olduğu gibi
Hükümetimiz de bu konuya sıcak bakıyor. Sayın
Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bu projeye evet diyor”
şeklinde konuştu.
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AMATÖR FUTBOLCULAR YENi TESiSLERE KAVUŞTU
Ordu 1. Amatör Küme 2017-2018 sezonu, Karşıyaka Mahallesi'ndeki tesislerde yapılan
gösteri maçıyla başladı. Başkan Enver Yılmaz'ın yer aldığı gösteri maçı ile Karadeniz
Bölgesi'nde örnek gösterilen Karşıyaka'daki futbol sahaları da hizmete girmiş oldu

GELECEĞİN FUTBOLCULARI
BURADA YETİŞECEK
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve AK Parti
Ordu Milletvekili Oktay Çanak'ın yanı sıra Orduspor'un
efsane futbolcuları, il protokolü ve futbolun içindeki isimlerin
buluştuğu gösteri maçı ile Altınordu Karşıyaka
Mahallesi'ndeki amatör futbol kulüpleri için oluşturulan
3 nizami futbol sahası hizmete girdi.
BAŞKAN YILMAZ, “İLİMİZE HAYIRLI OLSUN”
Başkan Enver Yılmaz, çalışmalar sonrasında muazzam bir
tesisin ortaya çıktığını ifade ederek, “Muazzam tesisimizi
güzel bir havada ve iyi bir atmosferde ilimizin hizmetine
açtık. Yeni sahamızda, şehrimizde spor camiasına yıllarca
hizmet etmiş kişilerin de yer aldığı güzel bir müsabaka oldu.
2 sentetik ve bir doğal çim sahadan oluşan bu tesisimizde
bundan sonra hem amatör hem de üçüncü lig maçları
oynanacak. 5-6 aylık bir aradan sonra Ordu amatör futbolu

yeni tesislerine kavuştu. Tesisimizi gören herkes olumlu
düşüncesini bizlerle paylaşıyor. Emeği geçen herkese çok
teşekkür ediyorum. İlimize hayırlı olsun” dedi.
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FiTNESS GRUPLARI YENiLENDi
Büyükşehir Belediyesinin sağlıklı yaşamın en önemli parçası olan spora yönelik
sunduğu destekler devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Altınordu, Ünye ve Fatsa
ilçelerinde ekonomik ömrünü tamamlayan 6 fitness grubunu yeniledi.
Açık alanlara yerleştirilen ve ücretsiz olarak hizmet veren dış
mekân jimnastik ve spor aletleri vatandaşların sağlıklı
yaşamına katkı sağlıyor. Özellikle günün değişik saatlerinde
yürüyüş yapılan bölgelere kurulan fitness aletlerinin
ekonomik ömrünü tamamlayanları yenileriyle değiştiriliyor.
Bu kapsamda Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde
Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan
6 takım (50 parça) fitness grubu yenilendi. Altınordu ilçesi
Tayfun Gürsoy Parkı'na 2 takım, Akyazı Plajı'na 1 takım;
Ünye ilçesi Çamlık'a 1 takım ve Fatsa ilçesi Atatürk Parkı'na
2 takım fitness grubu monte edilerek halkın kullanımına
sunuldu.
Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören dış mekân tipi
jimnastik aletleri arasında, çift kişilik salınım aleti, çiftli uzay
yürüyüş aleti, çiftli pedal aleti, esneme aleti, step ve bel
çevirme aleti, yatay bisiklet, kol çevirme masaj aleti, bel sırt
masaj aleti, press bacak ağırlık ve body vücut kaldırma aleti
bulunuyor. Spor aletlerinin her biri, vücudun farklı
bölgelerindeki kasları çalıştırıyor.
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MUHTARLARLA iSTiŞARE TOPLANTILARI DEVAM EDiYOR
Büyükşehir, il genelindeki muhtarlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmaya
devam ediyor. İlçelerde gerçekleştirilen istişare toplantılarında, Büyükşehir Belediyesinin
çalışmaları hakkında bilgilendirilen muhtarların talep ve önerileri dinleniyor.
TOPLANTILAR 19 İLÇENİN
TAMAMINDA DÜZENLENECEK
Oluşturulan program doğrultusunda, 19 ilçede Muhtarlık
İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmekte olan
toplantıların ilk haftasında Altınordu, Fatsa, Ünye, Gülyalı,
Kabadüz, Ulubey, Çamaş, Çatalpınar ve Aybastı
muhtarlarıyla bir araya gelindi. Büyükşehir Belediyesi
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Oktay Şener'in
başkanlığında yapılan toplantılara muhtarların yanı sıra
Ulaşım Dairesinde ve OSKİ'de görev yapan bölgenin
sorumlu personelleri iştirak ediyor.
YERİNDE HİZMET BU OLSA GEREK
Başkan Enver Yılmaz'ın, “Sizler bizim mesai
arkadaşlarımızsınız” dediği muhtarlar, toplantılarla ilgili
olumlu düşüncelerini ifade ederek, “Muhtarlık İşleri Dairesi
Başkanlığımız, bizlerin yanına gelerek sorunları yerinde
tespit ediyor. Bu toplantılar ile ilimizin farklı bölgelerinde
hayata geçirilen, sürdürülen ve planlanan yatırımları

kapsamlı bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Talep ve
önerilerimiz ilgili birimlere ulaştırılıyor. Muhtarlıklarımızın
yaşadığı sorunlara el atılarak vatandaşlarımızın talepleri
anında yerine getiriliyor” diye konuştu.
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BÜYÜKŞEHiR'DEN EVDE TEMiZLiK VE KUAFÖRLÜK HiZMETi
Ordu Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında
kimsesiz, engelli ve yaşlı vatandaşlara yardım eli uzatarak evde temizlik ve
kuaförlük hizmeti veriyor.

VATANDAŞLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ
YÜKSELTMEK İSTİYORUZ
Halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve hayatını
kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmalarda, temizlik
elemanı çalıştıracak imkânı olmayan, sosyal güvencesi
bulunmayan, tek başına yaşayan ve ilgilenecek kimsesi
olmayan engelli ve yaşlı vatandaşlar tespit ediliyor. Daha
sonra kuaför ve temizlik görevlileri tarafından söz konusu
vatandaşların evleri ziyaret edilerek temizleniyor ve ihtiyacı
olanlara da kuaförlük hizmeti veriliyor.

444 1 052 NUMARALI ÜCRETSİZ HATTAN
BAŞVURU YAPILABİLİYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesinin evde temizlik ve kuaförlük
hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 1 052
numaralı ücretsiz hattı arayarak başvuruda bulunabiliyor.

683 EV TEMİZLENDİ VE 25 KİŞİYE
KUAFÖRLÜK HİZMETİ VERİLDİ
Vatandaşların memnun kaldığı evde temizlik ve kuaförlük
hizmeti kapsamında, 2017 yılında 91 vatandaşın evi 683 kez
temizlendi ve 25 kişiye de düzenli olarak kuaförlük hizmeti
sunuldu.
444 10 52

ordu.bel.tr

/OrduBBld

30

Aralık 2017

PROF. DR. NEVZAT TARHAN ORDULULARLA BULUŞTU
Büyükşehir’in davetlisi olarak Ordu iline gelen Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
Altınordu ve Fatsa ilçelerinde “Duyguların Yönetimi” ve “Pozitif Psikoloji”
konulu iki konferans verdi.
POZİTİF PSİKOLOJİ POLYANNACILIK DEĞİL
Prof. Dr. Tarhan pozitif psikolojinin Polyannacılık olmadığını
belirterek, “Eksiyi sıfıra getiren psikolojinin ihmal edilmiş bir
ayağı var o da kişiyi sıfırın üzerine çıkarmak. Pozitif psikoloji,
kişinin ruh sağlığının bozulmaması için çalışan bir alan. Asıl
tedavi negatif içindeki hastayı, sıfırın üzerine pozitif seviyeye
çıkarmaktır” dedi.
Prof. Dr. Tarhan pozitif psikoloji ve koruyucu ruh sağlığı,
kadın ve erkek beyin fonksiyonlarının arasındaki işleyiş
farkları, düşünce ve beyin arasındaki ilişkiler, bireyler

arasındaki işbirliğinin bozulma nedenleri, sanal bağımlılığın
belirtileri, mutluluk için inanç ve teslimiyet konularına
değindi.
MUTLULUĞU YAKALAMAK İÇİN
DUYGUSAL ZEKÂ ŞART
Duygusal zekânın kişinin yaşamına çok olumlu ve değerli
katkıları olduğunu bir örnekle açıklayan Prof. Dr. Tarhan,
“Einstein'ın IQ'su çok yüksek düzeydeyken, EQ'su yerlerde
sürünüyordu. Bu nedenle başarılı bir aile hayatı yoktu.
Mutluluğu yakalamak için duygusal zekâ şart” dedi.
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TiYATRONUN KALBi OBBKT'DE ATTI
Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunun (OBBKT) sahnelemeye
başladığı, sezonun yeni oyunu “Misafir”in galası yapıldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve tam not verdiği
oyunun gala programında, halk jürisi tarafından belirlenen
17. Direklerarası Seyirci Ödülleri de düzenlenen törenle
sahiplerini buldu. Başkan Enver Yılmaz, sanata ve sanatçıya
her daim sunduğu destekten dolayı jüri özel ödülüne layık
görüldü.
OBBKT ORDU'YA DAMGASINI VURMUŞ
ÖNEMLİ BİR YAPIDIR
Genel Sekreter Bülent Civelek, oyun sonrasında sanatçılara
çiçek takdim ederek bir konuşma yaptı. Oyunda emeği
geçen herkesi kutlayarak teşekkür eden Genel Sekreter
Civelek, “Kültürel ve sanatsal faaliyetlere öncülük eden
bizler için OBBKT, hem sosyal hem de kültürel olarak ilimize
damgasını vurmuş çok önemli bir yapıdır” dedi.

seyircinin daha çağdaş bir ortamda yapılan tiyatro
oyunlarına ulaşmasını sağlayan Başkan Enver Yılmaz, 2017
Direklerarası Seyircileri Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.
Programa katılamayan Başkan Yılmaz'ın ödülünü, Genel
Sekreter Bülent Civelek aldı. Törende Ordu ilinin yanı sıra
Giresun, Samsun, Sinop ve Trabzon illerinin ödülleri
sahiplerine takdim edildi.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
BAŞKAN ENVER YILMAZ'A
Konuşmanın ardından, 17. Direklerarası Seyirci Ödülleri
törenine geçildi. Halk jürisinin yaptığı değerlendirme
sonucunda, sanata ve sanatçıya destek sunma anlayışı
doğrultusunda mevcut tiyatro binasının tadilatını ve 35 bin
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